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APRESENTAÇÃO 

 
 É com muita satisfação que apresentamos os Anais do II Colóquio Internacional sobre Sartre: 

interseccionalidades na compreensão do sujeito contemporâneo. Neste, estão reunidos, em formatos de resumos 

simples, expandidos e trabalhos completos, as apresentações de profissionais, docentes e acadêmicos(as) de 

graduação e pós-graduação de diversas áreas do conhecimento, que têm em comum o interesse pela vida e obras 

do filósofo francês Jean-Paul Sartre. 

Unificados(as) pela perspectiva sartriana, o evento possibilitou aos(às) participantes momentos de trocas, 

reflexões e construção de conhecimentos que contemplaram tanto temáticas sartrianas clássicas quanto as que 

apostam em diálogos com outras disciplinas e teóricos(as), a fim de compreenderem o cenário contemporâneo. Os 

trabalhos, portanto, foram abrigados em seis Eixos Temáticos, a saber: Eixo I: Ontologia, epistemologia, 

antropologia e ética em Sartre;  Eixo II: Literatura, arte e compreensão da contemporaneidade em Sartre; Eixo III: 

Psicologia, história, sociologia e educação em Sartre; Eixo IV: Psicoterapias e práticas profissionais mediadas pela 

teoria sartriana; Eixo V: Aspectos metodológicos e pesquisa em Sartre;  e; Eixo VI: Direitos humanos, gênero, raça, 

território e outros temas transversais. 

O ambiente profícuo do evento nos mostrou a potência e a atualidade das contribuições deste intelectual e 

homem atuante no contexto sociopolítico de sua época; igualmente, nos confirmou que, pela realização de edições 

do Colóquio Internacional sobre Sartre, podemos reunir cada vez mais os(as) estudiosos(as) do existencialismo 

sartriano, para que continuemos a disseminar o seu legado. 

Conta Beauvoir, na sua obra A força das coisas publicada em 1963, o seguinte:  “Em 1944, Sartre pensava 

que toda situação podia ser transcendida por um movimento subjetivo; sabia, em 1951, que as circunstâncias por 

vezes nos roubam nossa transcendência; contra elas, não há salvação individual possível, mas apenas luta coletiva” 

(BEAUVOIR, 2009, p. 186). À vista desta assertiva, e, principalmente em tempos sombrios, Sartre oportuniza a 

unificação de seu legado, a fim de (re)existirmos coletivamente. 

Boa leitura!  
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BREVE HISTÓRICO DO EVENTO 
 

Em setembro de 2018 ocorreu, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), realizado pelo Núcleo 

de Pesquisas em Clínica da Atenção Psicossocial (PSICLIN), o I Colóquio Internacional sobre Sartre, tendo como 

temática “O existencialismo como fundamento crítico para o tempo de crise social”. Em 2019, o Laboratório 

Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia, Fenomenologia e Existencialismo (LIEPPFEX) e o Grupo de 

Estudos em Fenomenologia e Existencialismo (GEFEX) do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-

Graduação de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Paraná, promoveram o II Colóquio 

Internacional sobre Sartre, com a temática  “Interseccionalidades na compreensão do sujeito contemporâneo”.  

O objetivo deste Colóquio foi o de construir espaço de reflexão compartilhado sobre as contribuições das 

obras de Jean-Paul Sartre para a compreensão dos dilemas da contemporaneidade, com foco nas 

interseccionalidades.  

O evento aconteceu nos dias 30 de setembro, 01 e 02 de outubro de 2019, no campus sede da 

Universidade Estadual de Maringá/PR. A programação contou com a apresentação de 02 Conferências, 14 

exposições em Mesas Redondas, 09 em Mesas de Diálogos Interdisciplinares, 04 Palestras, Apresentações 

Culturais (Artísticas e Musicais); 47 (quarenta e sete) trabalhos foram apresentados na modalidade Comunicação 

Oral e 08 livros, de autoria de profissionais participantes deste evento, foram lançados durante o mesmo. As 

atividades do dia 02 de outubro foram realizadas conjuntamente com profissionais do Departamento de Filosofia 

da UEM, do Grupo de Trabalho sobre Filosofia Francesa Contemporânea e membros da Associação Nacional de Pós-

Graduação em Filosofia (ANPOF), convidados e interessados. 

O evento contou com o envolvimento de 334 pessoas, sendo 135 da comunidade da UEM e 199 da 

comunidade externa, entre acadêmicos(as) e docentes de Graduação, Pós-Graduação e Profissionais das áreas de: 

Ciência da Computação, Ciências Sociais, Design de Produtos, Direito, Educação, Educação Física, Filosofia, Letras, 

Medicina, Música, Pedagogia, Psicologia, Sociologia, provenientes de diversas Instituições de Ensino Superior do 

Brasil, Portugal e Colômbia, públicas e particulares. Destes, 291 estiveram presentes nos três dias do evento. 
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RESUMO 

Este trabalho expõe reflexões que partem de minhas experiências na relação com a Psicologia e no 
contexto acadêmico. São abordados três contextos: a minha escolha pela Psicologia, que ocorreu de 
maneira irreflexiva, tendo como fundamento o sentido da generosidade, isto é, o de se valer de 
teorias, métodos e técnicas da Psicologia, neste caso, para auxiliar o outro. Nesta parte reflito sobre 
a noção de generosidade para Sartre, evidenciando a relação com a ideologia do saber-poder em 
contraponto com o sentido de uma Psicologia que promova construções conjuntas e criativas. O 
segundo contexto refere-se a reificação histórica da relação ensino-aprendizagem e sobre a 
necessidade de o(a) professor(a) ter consciência crítica das condições contraditórias em que se 
insere, a fim de superar a replicação de conhecimentos. O terceiro contexto foca a compreensão da 
dialética da relação racial, que aconteceu, primordialmente, como banca de uma dissertação de 
mestrado cujo conteúdo foca Frantz Fanon e Sartre. O eurocentrismo, ao produzir hegemonia sobre 
o conceito de ser humano (pessoa cis, branca, naturalmente boa, mas corrompida pelo meio), 
igualmente produz o imperativo de a pessoa branca legitimar a pessoa negra a partir de si. 
Compreende-se, portanto, que a dialética racial exige que a pessoa branca reconheça o lugar que 
ocupa socio-historicamente, poder entender sua implicação e responsabilidade na construção da 
história da pessoa negra. Nestes três contextos é chamada a atenção para a possibilidade de 
superação da condição alienante com o método progressivo-regressivo, por este ser um método 
desreificado e desreificante, e porque exige que aquele(a) que ocupa o lugar de suposto saber, 
coloque em questão sua implicação com este lugar que ocupa.  
 
Palavras-chave: Existencialismo. Método progressivo-regressivo. Conhecimento. Alienação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os fundamentos do método científico moderno recomendam que devemos apresentar uma 

atitude “neutra” diante do objeto de estudo, isto é, perante o que está à nossa presença enquanto 
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pesquisador(a). À vista disto, a produção de conhecimentos se justificaria pela realidade não estar 

maculada por experiências do(a) pesquisador(a), obtendo-se, assim, uma verdade “pura”, científica 

– distinguindo-a do que é do senso comum.  

Na tentativa de o ser humano controlar a natureza conhecendo como ela é, a ideia clássica de 

neutralidade científica determina que a consciência do(a) pesquisador(a) identifique-se com o Ser; 

tendo em conta que os resultados da pesquisa devem ser passíveis de generalização, uma vez que 

exige experimentações. Estas premissas têm seu nascimento quando o ser humano busca controlar a 

natureza; contudo, quando as transpõe ao controle de seus semelhantes ocorre a tensão entre 

pesquisador(a) e o objeto de estudo.  

A utilização do método científico, portanto, revela um entendimento de que a subjetividade 

é passiva e adaptativa ao mundo; de que é o Ser (das coisas) que se “movimenta” ao encontro dela 

(consciência); de que já há um Ser a priori a ser conhecido; e que, pelo fato de subjetividade e 

objetividade serem correspondentes pode-se universalizar os conhecimentos produzidos.  

Este raciocínio analítico, no tocante as ciências humanas e sociais, faz do método científico 

e dos conhecimentos por meio dele produzidos, ferramentas de controle do outro e das relações 

sociais, por conseguinte, da constituição do sujeito e da sociedade. Coloca, contraditoriamente, o(a) 

pesquisador(a), durante o processo de pesquisa, numa posição passiva diante do mundo, e, ao obter 

os resultados, e, por conseguinte, detendo o conhecimento, numa posição soberana. Neste caso, no 

entanto, tanto o instrumento metodológico quanto a instrumentalização do saber são reificados e 

reificantes do ser humano. 

Sartre (2008) afirma, portanto, que é a consciência que funda o conhecimento, haja vista ser 

o(a) pesquisador(a) que escolhe o seu objeto de estudo, dando-lhe um sentido e uma finalidade. A 

consciência é uma abertura para o mundo, e é pela ação que a pessoa se volta a algo e desse se faz 

consciência. A característica da consciência é estar sempre em diáspora, ou seja, sempre aberta e 

voltada ao que está à sua presença, em fuga de si, e, para isso, é necessário ter distância desse 

objeto. Apreendendo o que não é, a consciência não se identifica com o Ser, haja vista ela não ser o 

Ser que apreende. A consciência nada é antes do encontro com o Ser, enfim, ela é somente 

consciência desse Ser.  
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Pensar num método para sua aplicação no campo das ciências humanas e sociais, 

acreditando que a verdade pode ser generalizada, revela um projeto normatizador das vivências 

singulares, das relações sociais e do futuro da humanidade. Essa lógica que busca criar padrões, 

nega que há alguém que produz a pesquisa de acordo com seu projeto, inclusive que foram pessoas 

que produziram a própria lógica e a ciência. Padronizar é prescrever uma vida que um coletivo 

considera “normal”, portanto, aceitável para as pessoas que o integram. É negar que as pessoas 

experienciam a dimensão universal de maneira singular e que, paradoxalmente, são as ações de cada 

indivíduo, mesmo que coletivamente ou em grupos, que produzem o campo socio-histórico. De 

igual maneira – singularmente – o campo sociomaterial é apreendido, significado, mantido ou 

modificado. Segundo Sartre (2002), as ações de cada indivíduo não se diluem nas dos demais, 

tampouco a consciência: o que ocorre são ações que podem visar um mesmo objetivo, portanto, 

uma união das pessoas pelas suas ações em vista a projetos comuns. 

A utilização de um método reificado e reificante mostra um projeto intimamente ligado ao 

desejo de poder controlar a liberdade alheia em nome de uma suposta harmonia e equilíbrio, uma 

vez que é pela liberdade que as diferenças e oposições podem se manifestar, e serem empecilhos 

aos projetos hegemônicos. 

À vista disto, para o existencialismo sartriano, o método deve ser dialético e heurístico, 

tendo em conta que ele é produto do ser humano e é construído pelo mesmo movimento dialético 

que o(a) pesquisador(a) se relaciona com o mundo: o de interiorização deste (consciência de) e a 

exteriorização (ação) que expressa o sentido e a finalidade do que apreende do mundo de acordo 

com o que persegue. A este método, Sartre (2002) denomina de método progressivo-regressivo. Por 

ele busca-se entender o indivíduo, um coletivo ou um grupo inserido na história, acompanhando 

seus respectivos movimentos tal qual delineiam no mundo, na tensão com o que lhes é imposto 

sociomaterialmente. 

Furlan (2008) ratifica esta compreensão quando menciona a relação de Sartre com o 

marxismo: 
Essa admoestação já encontramos em Sartre (1960/1979) na discussão do marxismo da 
época, que, segundo ele, era preguiçoso, pois ao invés de pensar os acontecimentos 
auxiliados pelo método e teoria do materialismo histórico, fazia de cada um deles apenas 
mais um exemplo do saber já conquistado. Era o que Sartre chamava de universal abstrato, 
pois não passava mais pela concretude da singularidade dos fatos. Assim, o particular passa 
a ser uma categoria abstrata se compreendido como separado da totalidade, isto é, de suas 
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relações com outros particulares; o geral ou universal, uma categoria abstrata se separada 
da particularidade dos fatos; o singular concreto, ao contrário, é o que mantém a uma só vez 
a idéia [sic] de diferença da singularidade e de universalidade que a constitui, na medida em 
que a realidade é totalizadora (FURLAN, 2008, p. 30). 
 

Em conformidade com o exposto, não podemos separar as pessoas do que apreendem do 

campo socio-histórico, tampouco este campo das pessoas; por conseguinte, o(a) pesquisador(a) do 

seu objeto de estudo – ambos se constroem dialeticamente. No entanto, nem sempre o(a) 

pesquisador(a) reflete sobre como ocorre essa construção; como realiza seu caminhar nas 

circunstâncias em que produz sua pesquisa. Sartre (2002) menciona que 

 
O princípio metodológico que faz começar a certeza com a reflexão não contradiz de modo 
algum o princípio antropológico que define a pessoa concreta pela sua materialidade. Para 
nós, a reflexão não se reduz à simples imanência do subjetivismo idealista: ela só é um 
começo se nos lança imediatamente entre as coisas e os homens, no mundo. A única teoria 
do conhecimento que, atualmente, pode ser válida é a que se fundamenta na verdade da 
microfísica: o experimentador faz parte do sistema experimental. É a única que permite 
afastar qualquer ilusão idealista, a única que mostra o homem real no meio do mundo real. 
Mas esse realismo implica necessariamente um ponto de partida reflexivo, isto é, 
desvelamento de uma situação faz-se na e pela práxis que a modifica. Não tomamos a 
tomada de consciência na origem da ação, vemos nela um momento necessário da própria 
ação: a ação adota em processo de realização suas próprias luzes. (SARTRE, 2002, p. 37, 
NR, grifos do autor). 

 

Isto posto, e considerando a importância de métodos desreificados e desreificantes, este 

trabalho expõe reflexões que partem de experiências que tive na relação com a Psicologia e no 

contexto acadêmico, ocupando lugares historicamente legitimados como de suposto saber. 

Utilizando o método dialético, proposto por Sartre (2002), para realizar reflexões sobre algumas 

circunstâncias em que me encontrava e como as entendia, pude compreender a facilidade como nos 

alienamos a ideologia social dominante e a dificuldade para se desembaraçar dela.  

 

1. A ESCOLHA DA PSICOLOGIA COMO PROFISSÃO E COMO ATO DE 

“GENEROSIDADE” 

 

Os jargões que estamos acostumados a escutar, tais como: “escolhi fazer Psicologia, porque 

quero ajudar as pessoas”, ou mesmo, “porque quero me conhecer melhor”, pressupõem, 
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primeiramente, o poder atribuído à esta ciência; como se ela por si, e a priori, tivesse respostas aos 

anseios de quem a escolhe e instrumentos “autônomos” para a ajuda ao outro – e esses eram meus 

móbeis na época em que fiz a minha escolha.  

Além de buscarmos um lugar na sociedade que nos permita escapar das classes menos 

favorecidas, ao escolher realizar um curso superior, cuja justificativa se funda pelo motivo de agir 

de maneira “doadora à quem precisa”, nossa escolha evidencia a premissa de que, de um lado há 

aqueles(as) que possuem algo, no caso o conhecimento, e podem, de alguma maneira (por métodos, 

técnicas etc.), “doa-lo” à quem precisam deles, logo, de ajuda. Podemos pensar que este projeto 

pressupõe uma atitude generosa. Para Sartre (1997) a generosidade é uma função destrutiva. Ele 

entende que quando damos algo que possuímos seria igual a destruí-lo, aniquila-lo, mas 

conservamos seu valor.  É uma relação contraditória de “furor-amor”, cujo ímpeto, segundo Sartre, 

é o de possuir, e acrescenta: 

 
Desfruto de uma maneira superior de tudo que abandono, de tudo que dou, pelo fato mesmo 
de doar; o dom é um gozo áspero e breve, quase sexual: dar é gozar possessivamente do 
objeto dado, é um contato destrutivo-apropriador. Mas, ao mesmo tempo, o dom enfeitiça 
aquele a quem damos, obriga-o a recriar, a manter no ser, por uma criação contínua, esse 
algo meu que já não quero mais, aquilo que acabo de possuir até o aniquilamento e do qual, 
por fim, não resta mais do que uma imagem. Dar é subjugar. Este aspecto do dom [...] 
concerne sobretudo às relações com o outro. [...] Logo, se a psicanálise existencial encontra 
a prova da generosidade de um sujeito, deve buscar mais longe seu projeto originário e 
indagar por que o sujeito escolheu apropriar-se por destruição, mais do que por criação 
(SARTRE, 1997, p. 726, grifo do autor). 
 

Consoante o pensamento de Sartre, o projeto de ajudar o outro, doando-lhe, por diversos 

meios e maneiras o que se sabe, pode, à primeira vista, sugerir certo romantismo. Este projeto 

irrefletido, no entanto, pode estar alienado a ideologia do saber-poder, que reifica o outro, 

subjugando-o a verdades absolutas.   

Podemos exemplificar com a colocação de Gordon (2017), que esclarece que devido a 

hegemonia epistemológica europeia, algumas organizações dominantes do conhecimento tratam 

pessoas negras e indígenas, por exemplo, como pessoas-problemas e não como pessoas que 

enfrentam problemas, ou seja, são esses sistemas que assim as classificam e produzem 

conhecimentos sobre elas fora da realidade delas, e que retornam à elas como verdades sobre si, 
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devendo essas pessoas se reconhecerem como prescrito por outros, uma vez que não se encaixam 

nos sistemas dessas organizações. 

Quando entendemos que a Psicologia é uma produção social – que por si, enquanto produto 

de ações humanas, ela é inerte; que são as pessoas que as criam, a fazem acontecer e a conservam e, 

pelo processo criativo, a superam; e de igual modo compreendemos que a condição de quem precisa 

de ajuda é muito mais complexa e contraditória da que podemos considerar –, conseguiremos 

denunciar o projeto social que as classes hegemônicas realizam para o especialista do saber prático, 

como Sartre coloca na obra Em defesa dos intelectuais (1994).  

Como especialista, o profissional integra a classe média cumprindo o espaço e o papel 

criado para ele: o de guardião da história capitalista. Reconhecer o lugar de especialista possibilita 

o(a) psicólogo(a) assumir a referência dos valores de sua escolha por este lugar e, quiçá, modificar 

os critérios de verdade pelos quais realizou sua escolha. Somente ao compreender o lugar social 

reservado a ele(a), isto é, o de instrumento criado pelas classes hegemônicas para o controle e 

manutenção das menos favorecidas, é que o(a) profissional pode superar essa condição de produtor 

de excludentes sociais e de destruição do processo criativo. A Psicanálise existencial, portanto, 

possibilita, pelo método progressivo-regressivo, produzir conhecimentos sobre o outro pelo mesmo 

movimento criativo que este produz a sua existência, a fim de elucidar o que é próprio do outro e 

não lhe “doar” o que não é produzido por ele. O método, neste sentido, busca desvendar os liames 

reificantes.  

 

2. A REIFICAÇÃO DA RELAÇÃO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A práxis docente está inserida num contexto contraditório, tendo em conta que ela ocorre em 

condições preestabelecidas por terceiros(as) que não figuram na relação direta com os(as) 

alunos(as). Vejamos. A relação professor(a)-aluno(a) ocorre mediada por normas: tempo de aula, 

carga horária das disciplinas, conteúdos a serem ensinados e aprendidos, necessidade de avaliações, 

quantidade de alunos(as) em sala de aula; espaço físico e recursos disponíveis, tempo de período 

letivo etc. Estes e outros limites predefinidos – mesmo que tenhamos consciência deles – dificultam 
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e, em muitos casos, impossibilitam que a memorização e replicação dos conhecimentos sejam 

superadas.  

Na condição de a consciência visar intencionalmente algo e essa visada estar relacionada ao 

projeto de ser, podemos entender que cada aluno(a) poderá significar e dar uma finalidade ao 

conteúdo apreendido. Contudo, lidar com uma coletividade serial, que é a característica de uma sala 

de aula pela característica de se estruturar por um ajuntamento de pessoas que, na maioria das 

vezes, não se escolhem como pares, exige que o conteúdo da aula seja aprendido de igual maneira 

por todos(as). Encontramos, então, uma situação contraditória: o(a) professor(a), como mediador(a) 

do(a) aluno(a) com os conhecimentos; e, se tiver consciência deste lugar que ocupa, encontrará 

obstáculos para mediar o(a) aluno(a) com a sua maneira singular de apre(e)nder.  

 Márcio Danelon, em sua tese de doutorado intitulada Educação e subjetividade: uma 

interpretação à luz de Sartre (2004), evoca que:  

 
a educação não é somente um processo de construção teórica de conceitos que interpreta e 
propõe metodologias com vistas a objetivos específicos, mas também um processo que traz 
em seu bojo a necessidade de um mundo real em que discorrerá seu aparato teórico. O que 
queremos afirmar é que a educação se faz mediação entre a teia textual que forma o 
emaranhado de conceitos, idéias [sic], valores etc., com o mundo vivido dos sujeitos que 
nela transitam (p. 81-82). 

 

Não é fácil estar inserido no contexto acadêmico de produção de conhecimentos e ter as 

normatizações limitando a possibilidade de superação de métodos pedagógicos reificantes, como 

mencionado. Destarte, conforme menciona Sartre (1994), em circunstâncias alienantes, a tarefa do 

intelectual é contesta-las e elucida-las, buscando, de acordo com as possibilidades, negar em suas 

práxis. Indica este autor, segundo Freitas (2018), que a crítica não deve ser realizada na dimensão 

abstrata, mas na dimensão do acontecimento, isto é, direcionada a um fato singular ocorrido em 

determinada data e local que carrega em si a universalidade. 

À vista disto, somente métodos que acompanham a dialética dos movimentos construídos na 

relação ensino-aprendizagem, podem dar conta desse mundo vivido em sala de aula e dos 

acontecimentos. Sabemos da dificuldade de realizar este tipo de mediação com salas que integram 

grande número de alunos(as), mas em condições propícias, o(a) professor(a) pode se valer de seu 

lugar de mediador(a) e promover, junto com (as) alunos(as), a produção de novos conhecimentos. 
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Com todos(as) os(as) envolvidos(as) nessa relação, ao refletir sobre como ele próprio e os(as) 

alunos(as) apreendem o conteúdo, pode-se denunciar e superar a reificação do processo ensino-

aprendizagem.  

 

3. A DIALÉTICA DA RELAÇÃO RACIAL  

 

O terceiro e último ponto que trago neste trabalho, parte de minha experiência como 

membro banca avaliadora da dissertação de mestrado de Nilson Lucas Dias Gabriel (2019), 

intitulada A concepção de liberdade na biografia e na obra Pele Negra, Máscaras Brancas de 

Frantz Fanon. Minha presença na banca deveu-se a utilização pelo, na época, mestrando, do 

método progressivo-regressivo de Sartre – um lugar que pressupõe um suposto saber que tenho do 

método, ao contrário sobre os estudos de Fanon, autor que pude conhecer melhor a partir da leitura 

desta dissertação. 

Em situações anteriores, nos quais pude conversar com Lucas Gabriel e outros(as) 

alunos(as) negros(as) sobre raça e racismo, refleti sobre o problema de buscar identificar 

experiências de mulheres brancas com a de mulheres negras, na tentativa de diminuir as diferenças. 

Compreendi que esta intenção se assemelha ao colocado anteriormente sobre a atitude de 

generosidade, tendo em conta que, uma mulher branca ao reconhecer semelhanças de experiências a 

partir da raça, é mais uma vez a pessoa branca a legitimar a experiência da pessoa negra.  

Para atingir esta compreensão, foi necessário que assumisse de que lugar eu falava, isto é, do 

lugar que historicamente as mulheres brancas ocupam, para, assim, poder reconhecer o das 

mulheres negras. Ademais, nesta relação racial, reconhecer o lugar construído pelas pessoas brancas 

me implica ética e responsavelmente com a história de violência produzida por estas às pessoas 

negras, ou seja, implica uma compreensão dialética em que ambas sejam visadas na construção 

histórica dos acontecimentos, ao contrário de realizar o entendimento de uma das partes somente. 

Bem como disse Ta-Neshisi Coates (2015): o racismo não é filho da raça, mas seu produtor. 

 Gabriel (2019) ratifica esta compreensão ao dizer que: 

 
[...] em sua dimensão para-o-outro, o negro, como numa encruzilhada é transpassado por 
dois olhares, o do seu semelhante e o do seu diferente. O branco é desleixadamente 
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esquecido de ser posicionado no mundo. Esquecido de ser racializado. Esquecido da 
necessidade de ser branco, em detrimento daquele que é sempre lembrado por ser negro (p. 
136). 

 

Há, portanto, a contradição de que, quanto mais buscamos afirmar a semelhança, mais 

negamos as diferenças; por conseguinte, por uma compreensão dialética, se afirmo a minha 

experiência como idêntica a de uma mulher negra por sermos mulheres, por exemplo, afirmo que a 

dela é idêntica a minha. Neste caso, no campo da moral, o valor da verdade continua sendo 

designado pela pessoa branca – prossegue-se com a síntese passiva da história, ou seja, o não 

reconhecimento da colonização produzida pelo branco. 

Na condição de pensarmos a questão da raça enquanto interseccionalidade na constituição 

do sujeito contemporâneo, como coloca Gabriel (2019): “o reconhecimento da alteridade e da 

história, o respeito pelas diferenças históricas advindas pela cor, quiçá seja o fundamento da ética” 

(p. 136). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo de refletir sobre algumas experiências é para ratificar a importância de 

igualmente dar foco ao lugar do(a) suposto(a) conhecedor(a). Há uma inclinação cultural no meio 

acadêmico de divulgar os procedimentos e resultados de uma pesquisa; de expor problemas ou 

conquistas, mas pouco são focadas as experiências do(a) pesquisador(a) durante o processo. O 

método progressivo-regressivo visa exatamente os movimentos das práxis dos envolvidos no 

contexto investigado, e mesmo por ele podermos desvelar o que se apreende do mundo, e que não é 

tomado como verdade absoluta que retorna ao mundo contaminando a verdade de outros 

acontecimentos. 

Gordon (2017) chama a atenção para os “ismos” das ciências – psicologismo, sociologismo, 

biologismo etc., que produzem a “pessoa-problema”, mas não dão conta de perceberem que é a 

própria ciência que a criam. De igual forma, o problema da soberania das disciplinas corrobora com 

o que Gordon define como “decadência da ciência”. Acrescenta este autor, citando Karl Jaspers, 

que a realidade nem sempre se submete a consciência. Isto significa, complementa Gordon, que 

qualquer forma de busca por organizar uma realidade necessita ir além de seu objeto de estudo, bem 



  
       
 

 

Página 26 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

como deve fazer parte deste – “deve ser algo tão grande quanto à realidade” (p. 117), o que, para 

este autor, significa o reconhecimento da “realidade vivida do povo diásporo africano” (p. 119). 

Diante do exposto, podemos entender que a colonização do método torna-se também um 

problema, haja vista conferir-lhe o poder disciplinar e despolitizador da atitude investigatória; de 

igual forma, a soberania metodológica e das disciplinas produz os excluídos, com os quais se 

recusam dialogar.     

Sartre alerta, do lugar de filósofo burguês e europeu, sobre a dialética do reconhecimento 

(do eu e do outro, como Gordon também se refere) na relação com a História: 

 
Compreender-se, compreender o outro, existir, agir: um só e mesmo movimento que 
fundamenta o conhecimento direto e conceitual no conhecimento indireto e compreensivo, 
mas sem nunca deixar o concreto, isto é, a História ou, mais exatamente, que compreende o 
que sabe. Esta perpétua dissolução da intelecção na compreensão e, inversamente, este 
perpétuo redescender que introduz a compreensão na intelecção como dimensão de não-
saber racional no âmago do Saber, são a própria ambiguidade de uma disciplina na qual o 
interrogador, a interrogação e o interrogado formam uma só coisa (SARTRE, 2002, p. 129). 
 

 À vista disto, a escolha por um método é uma escolha política, tendo em conta que os 

valores dela conduzirão a determinações ou superações das condições vigentes.  
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RESUMO 

Embora tenhamos muitos estudos apontando para a necessidade cada vez mais urgente de uma 
ampla e profunda revisão teórico-prática dos processos de ensino/aprendizagem, o que se observa 
concretamente nas escolas é a preponderância de uma pedagogia baseada na transmissão maciça de 
conteúdo, quase sempre desconectado da realidade dos estudantes, esperando que estes o assimilem 
e possam reproduzi-lo quando solicitado. É fato que a maioria dos estudantes consegue responder 
adequadamente a este modelo, atingindo os níveis mínimos de sucesso, entretanto, verifica-se um 
significativo contingente que, apesar dos esforços, fracassa, sendo por isso, excluído do processo, 
sendo assim subtraído seu direito de acesso ao conhecimento. Muitos fatores estão implicados neste 
processo, dentre eles pretende-se destacar o “desejo de ser” como uma variável fundamental para a 
qualidade da aprendizagem. Na interface entre psicologia e pedagogia, é preciso pensar a relação do 
sujeito da aprendizagem com o objeto a ser aprendido em termos da falta que este objeto faz para 
este sujeito. Como esclarece Sartre em O Ser e o Nada, “(...) a ontologia nos ensina que o desejo é 
originariamente desejo de ser e se caracteriza como livre falta de ser. Mas ela nos ensina também 
que o desejo é relação com um existente concreto no meio do mundo e que este existente é 
concebido segundo o tipo do Em-si; nos ensina que a relação do Para-si com este Em-si desejado é 
apropriação.” Considerando assim que o desejo de ser se traduz concretamente em desejo de ter, 
destaca-se aqui o desafio de se tornar o conhecimento escolar algo desejável para o estudante. Levar 
o aluno a vivenciar os conteúdos escolares como algo que lhe falta, é um dos desafios que os 
educadores precisam se colocar. Nesta perspectiva, vale a pena considerar as contribuições da teoria 
da Aprendizagem Significativa, sobretudo no aspecto em que propõe uma abordagem dos 
conteúdos em sala de aula de forma a despertar a curiosidade nos alunos através da 
problematização. Levantando questões e desafiando os alunos a responde-las, o professor instiga o 
estudante, criando nele a necessidade de obter as respostas àqueles problemas e, como é sabido que 
uma verdade descoberta através de nossos esforços de investigação é mais significativa do que uma 
que nos foi transmitida “de graça”, isto é, sem que tivéssemos desejo de possuí-la, este tipo de 
abordagem, tende a tornar a aprendizagem muito mais efetiva e consistente. 
 
Palavras-chave: Educação. Metodologias de ensino. Desejo. Projeto de ser. 
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RESUMO 

Nosso trabalho visa tecer algumas considerações sobre a inserção da tecnologia nas relações 
humanas na contemporaneidade. O apoio epistemológico para o nosso projeto foi animado pelo 
pensamento do filósofo Jean-Paul Sartre. Focamos, especialmente, a terceira parte da obra O ser e o 
nada, onde o filósofo trabalha as relações humanas através de uma hermenêutica do ser-para-outro. 
Apesar de ser uma época com características distintas das de hoje, permitimo-nos fazer uma série de 
aproximações entre os conceitos de Sartre e as nossas observações quanto à época atual em que 
vivemos. Nesse sentido, estimamos que o pensamento de Sartre permanece atual e nos inspira, 
nesse momento, a desenvolver uma compreensão dos modos atuais das relações a partir de uma 
ontologia do ser-para-outro e da análise das atitudes fundamentais para com o outro. Na 
investigação das relações humanas cabe destaque à mediação do outro para a formação da nossa 
própria identidade. Esse processo tem sido mediado, por sua vez, pela maciça inserção tecnológica 
não só nas nossas relações, como nas atividades do nosso cotidiano, afetando, inclusive, a nossa 
relação com a natureza. Para atingir a finalidade do nosso labor, pensamos introdutória e 
brevemente, não apenas a técnica como a aliança entre a técnica e a ciência operada após o 
Renascimento, que dá ensejo ao que estimamos como tecnologia. No correr de nossos estudos, 
transitamos pelo tema da inserção tecnológica em nossas vidas não apenas no espaço interpessoal, 
ou privado, como no espaço público. 

 
Palavras-chave: Sartre. Alteridade. O olhar. Psicologia fenomenológico-existencial. Existencialismo 

 

 

1. A INSERÇÃO DA TECNOLOGIA NO NOSSO COTIDIANO 

 

 Estamos, cada vez mais, enredados nas redes da tecnologia. A mediação das relações entre 

as pessoas e delas com a natureza pela tecnologia transformou o que um dia foi conhecido como 

aldeia global (MCLUHAN, 1972) numa cultura conectada de ponta a ponta, numa cibercultura 
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(LÉVY, 2010). As conexões tecnológicas, em expansão contínua, parecem tomar de assalto todos 

os campos da existência: desde as ações cotidianas à comunicação entre as pessoas, ao uso dos 

transportes, à educação, às instituições públicas, às empresas. 

 Aliás, a intimidade pode estar se tornando uma experiência obsoleta. Estamos cada dia mais 

expostos: nossos dados de identificação são distribuídos à nossa revelia. Câmeras podem nos filmar 

sem a nossa autorização, tudo que fazemos ou falamos pode estar sujeito a registro de áudio e de 

imagem. 

 Ao notar os rumos do nosso mundo, vem à mente uma indagação. O que significa essa 

massiva mediação das relações pela técnica? Reconhecemos que são muitas as entradas para atacar 

esse tipo de problema. Tantas, como as vielas de um labirinto. Apenas começando a levantar a 

poeira, ao nos aventurar nessa estrada, ocorrem-nos, nesse instante, algumas modestas 

considerações. 

 A técnica permite o controle, ou, ao menos, propicia sensação de controle, de onipotência. 

Impressionava-nos, anos atrás, o número de botões que se apertava por dia. Hoje se tecla, mais 

exatamente, digita-se, ou nem isso: para operar um procedimento técnico, basta acionar um 

comando de voz. Os dedos já não importam mais, fala-se com alguém por um por um aplicativo do 

celular. E o que estamos comentando hoje pode se tornar caduco em pouco tempo. 

 O controle pode fazer aparecer o desejo de posse do mundo pelas obras humanas. O mundo 

torna-se, assim, um vasto quintal do homo faber, o ser humano enquanto aquele que produz, cria, 

transforma, modela e remodela, projeta, desmonta e constrói incessantemente. A partir do 

Renascimento, esse ente que fabrica e cria vai formatando a cultura num modo de práxis que parece 

não apreciar limites. Esse movimento se explicita na senha da interpretação científica do mundo em 

meados do século XIX: ordem e progresso. 

 A aliança entre técnica e ciência cria uma nova ordem de mundo que parece diluir a 

distância e o tempo. Inventaram-se os meios de transporte a vapor, o telégrafo, o telefone, o 

automóvel. No terreno da informação, aparecem a fotografia, o jornal, mais um pouco, o rádio e, 

finalmente, a aldeia global se completa com a televisão. Todas essas invenções afetaram as vidas 

humanas. Novas formas de comunicação, e por extensão, de convivência acompanharam essas 

inserções da técnica no cotidiano do mundo. O telefone, o rádio, a televisão, etc., geraram normas 
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de conduta, hábitos, influenciaram uma massa de gente, ou, como se dizia, fizeram a cabeça de 

gerações. 

 Não diferente acontece com a inserção dos computadores, e, com eles, da internet em nosso 

dia a dia. Hábitos, comportamentos, orientações de educação, moral, conhecimento, religião 

esporte, lazer, culinária são mediados pelo aparato tecnológico. Ele não apenas intermedia as 

relações, como as condiciona. Somos cada vez mais acercados pelo universo da técnica. É notável a 

adesão e o uso entusiasmado, não raro irrefletido, da tecnologia, como se ela fosse uma cornucópia. 

No entanto, a inserção da tecnologia na vida diária pode ser sentida como uma imposição. Há quem 

sinta que está perdendo a autonomia, até para dirigir o automóvel. 

 

2. IDENTIDADE E ALTERIDADE NA CULTURA CONTEMPORÂNEA 

 

 Um dos atrativos da sensação de controle propiciado pela técnica na esfera relacional é a 

possibilidade de poder manipular o contatar e afastar-se das pessoas ao sabor da vontade. Para 

alguns, há nisso o encantamento da opção de não encarar o outro. Mencionamos encarar no sentido 

literal de se confrontar cara a cara, corpo a corpo. A dispensa dos corpos pode suspender as 

emoções que surgem no encontro presencial, pode fazer com que o desejo permaneça protegido 

pela distância disfarçada de proximidade. A linguagem é rápida, automática, a linguagem se torna 

simples troca de mensagens. A imagem, por sua vez, trata de uma exposição infinda, não raro, sob 

forma de autoexposição, “veja o que estou fazendo”, “veja com quem estou”. 

 A sensação de controle se estende à sensação de ampliação do poder pessoal. O ver, o 

escutar, o falar chegam aos quatro cantos do mundo. Tudo ou quase tudo pode ser visto 

imediatamente sem precisar tocar, apenas, teclar. Visão imediata, visão/audição seletivas. O que 

não agradar, basta deletar ou expulsar a pessoa do grupo da rede social. Nessa ideação, do ponto de 

vista do eu, o mundo se torna disponível. O outro é cada vez menos carne e cada vez mais imagem. 

 O papel do outro na constituição de nossa subjetividade é destacada por Sartre. Esse outro 

tem uma qualificação que, a muitos assusta: ele é, por princípio [grifos nossos], aquele que me olha 

(SARTRE, 2006, p. 296-297). Seu olhar me soa paralisante. Perante o sentir-me flagrado pelo 

outro, des-cubro-me. Desnudo-me como alguém que não pode saber, com certeza cartesiana, o que 



  
       
 

 

Página 32 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

ele está pensando (de mim). Nesse sentido, há uma fissura intransponível entre mim e o outro, uma 

distância intransponível entre mim, como consciência que sou e o mundo. Afinal, como diria o 

saudoso Gerd Bornheim, “Podemos dizer que a separação pertence à própria consciência, [...] A 

separação ou a distância é o que caracteriza fundamentalmente a consciência, é o ser da 

consciência” (BORNHEIM, 1998, p. 97). 

 Não posso ter certeza de que obtenho a aprovação do outro. Não tenho essa seguridade, 

apenas, esqueço-me do problema, ou tento esquecê-lo pela má-fé, mas, ele retorna na rotineira 

angústia nossa de cada dia. Além disso, o ser-visto pelo outro me torna cúmplice de um olhar que 

me suscita a percepção de que sou um objeto-para-ele, um ser-para-outro. Seu olhar simplesmente 

me aliena de minha liberdade: há um escoamento, uma hemorragia, se quiserem (SARTRE, 2006), 

de meu ser em direção ao outro. Seu olhar atinge as entranhas do meu ser, alcança-me até a medula 

(SARTRE, 2006), faz-me corar de vergonha, assim como pode suscitar um afago em minha 

autoestima. Está decifrado o meu enigma: “reconheço que sou como o outro me vê” (SARTRE, 

2006, p. 260). Dessa forma, conhecer-se é um reconhecimento de si mediado pelo outro. 

 As redes sociais, termômetros que medem as relações entre as pessoas na cultura 

cibernética, mostram de forma patente essa preocupação com o ser-visto. Mostrar-se, expor-se, o 

postar, a selfie, são cartões de visita atuais da visibilidade perante o outro. Aparecer, aparentar são 

formas vigentes pelas quais muitos se reconhecem no mundo atual. Aparentar é estar em dia com os 

valores em voga, tais como corpo esbelto, juventude eterna, sedução, hedonismo, prosperidade 

material. Ainda vige, com suficiente vigor, a norma, observada por Erich Fromm (1987), que nivela 

o ter ao ser. Mostrar, seletivamente, o que eu estou fazendo e com quem estou fazendo, o tempo 

todo, é uma necessidade imperativa, senão, uma dependência psicológica de ser bem visto e quisto. 

Um dos motes mais difundidos em nossa cultura já diz tudo: sorria, você está sendo filmado. Nesse 

ponto, identificamos, inspirados pela leitura de Lasch (1987), uma genuína cultura narcísica: 

 
ela é voltada para o eu do sujeito, um sujeito devotado antes de tudo a si mesmo. É uma 
cultura na qual os valores predominantes são a ânsia por prazer, o individualismo, a 
acumulação de riqueza, a busca por status social. Um mundo de imagens, mensagens, 
apelos do mercado e crenças constrói a representação de um eu centrado em si mesmo 
(VERÍSSIMO; BASSI, 2007, p. 124).  
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 Devemos acrescentar que o fenômeno da hiperexposição, emplacado em nossa cultura, não 

se confina às redes sociais: o narcisismo é uma norma, e por que não dizer, uma moral que se 

afirma como valor de excelência na cultura globalizada, requisito para o que se costuma tomar 

como bem-estar, felicidade e sucesso. 

 Em nosso tempo, parece cada vez mais fluida, líquida, para usar uma conhecida expressão 

de Bauman (2004), essa mediação do outro na constituição da nossa subjetividade. Agora, 

observamos que está na ordem do dia a constituição da identidade não mais mediada pela relação 

ocular, vis-à-vis ao outro, mas, através do manejo técnico-imagético, onde o outro encontra-se 

formatado pelas regras de um programa, de um aplicativo. Ele se torna o próprio aplicativo, um 

robô que responde a consultas. É apertar um botão e o cenário vira selfie, marcado pela onipresença 

da autoimagem forjada: eu tenho que me exibir, estar presente na internet o tempo todo, e assim, 

aparecer para todos, em todos os lugares, o tempo todo. 

 

3. A MEDIAÇÃO DAS RELAÇÕES HUMANAS OPERADA PELA TECNOLOGIA 

 

 Cena que testemunhamos: a menina se arruma usando um espelho, verifica a maquiagem e 

confere a sua aparência. Só que em vez de um espelho convencional, o que vimos? Ela, 

literalmente, se espelhou num aparelho celular. Ela acionou a função selfie e se aprumou. Será 

somente um gesto inocente, prosaico e prático? Ou será que esse simples ato se insinua icônico da 

mediação tecnocêntrica que inunda as relações humanas em quase todos os seus quadrantes? 

 Mais perguntas: ela se arruma para alguém? Ela se arruma para si mesma, para se sentir bem 

consigo mesma? Talvez não faça sentido discriminar o cuidado com a imagem no que diz respeito à 

autorrelação e o cuidado com a imagem pela presença onipresente do ser-visto pelo outro. De 

qualquer forma, estamos aqui frente à mediação pela técnica tanto da autorrelação quanto da relação 

com o outro. 

 Quem estuda Sartre, passa por uma frase capital na análise das relações humanas: “Ora, o 

outro é o mediador indispensável entre mim e mim mesmo” (SARTRE, 2006, p. 260). Percebo a 

mim mesmo na medida em que me relaciono com o outro. Sou, logo existo dito muito citado de 
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Descartes (1987), ponto culminante da sua filosofia, no pensamento sartriano não dispensa a 

mediação do outro. Lendo Sartre, poderíamos concluir: relaciono-me, logo, existo. 

 
Descubro a mim mesmo, e, ao mesmo tempo, os outros; apreendo-me perante o outro. Só 
posso ser alguma coisa se descubro também o outro. O outro é indispensável para o 
conhecimento que tenho de mim, e, juntamente com a liberdade, constitui a própria 
condição de minha existência (VERÍSSIMO; ERTHAL, 2015, p. 54). 

 

 O pensamento de Sartre afirma que somos não apenas um para-si ou consciência, vale dizer, 

um perpétuo dirigir-se aos seus objetos, que configuram o encontrar-se no mundo, como um ser-

para-outro. Por isso, a notação de que só posso ser alguma coisa, no sentido de identificar-me como 

alguém com determinada personalidade, na medida em que a autoimagem e a autoestima passam 

necessariamente pela relação com o outro, pelo sentir-se visto pelo outro. Sartre (2006) ressalta que 

precisamos do outro para poder captar plenamente as estruturas de nosso próprio ser. 

 Eis aí a mediação do outro em nosso processo de individuação, de tornar-se quem somos. 

Somos um estar no mundo, sem pouso definitivo nesse ou naquele atributo supostamente regulado 

seja pela natureza, seja por um ente divino que nos determinaria previamente às nossas escolhas. 

Donde a angústia existencial, haja vista a liberdade como escolha de si no mundo a partir da 

facticidade (das condições históricas, sociais e culturais) da existência de cada pessoa. 

 Eu não chego a mim sem passar pelo outro. Queremos dizer, acompanhando Sartre: minha 

subjetividade nada mais é do que intersubjetividade (SARTRE, 2014). Vejam, o outro não é um 

mediador entre outros. É, primeiro, o mediador indispensável. Segundo: essa mediação que ele 

realiza trata nada menos do que da relação de mim comigo mesmo. E não devemos parar a nossa 

apreciação do tema nessas anotações. Para que um grupo de pessoas ou mesmo duas pessoas, um 

casal, por exemplo, se reconheça como tal, é indispensável essa mediação exercida pelo outro, desta 

feita como o terceiro. Schneider interpreta como experimentamos a perspectiva de estarmos juntos, 

isto é, do nós. 

 
A noção de nós, que se desdobrará na concepção sartriana de grupo, necessita da mediação 
de um terceiro para se constituir. Portanto, duas pessoas, mesmo quando sozinhas, precisam 
ser reconhecidas por uma “terceira”, diante da qual elas tecem a identidade de suas ações, 
de seus projetos, para que se reconheçam como um nós (SCHNEIDER, 2011, p. 150-151). 
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 A mediação é uma noção muito explorada no viés dialético do pensamento de Sartre. A 

dialética envolve um processo formado por negações e afirmações sucessivas, mas, não numa 

linearidade, e sim, que possam promover mudanças não simplesmente quantitativas, mas, 

qualitativas. A dialética envolve mediação, pois implica polaridades em interação.  No âmbito das 

relações humanas, “a mediação dá ideia de mediar, de estabelecer uma relação, de instituir 

condições para que se estabeleça a possibilidade de uma relação” (VERÍSSIMO; ERTHAL, 2015, 

p. 51) A mediação insinua o modo da relação, ela implica tensão, contradição, discussão, embate. A 

propósito, Sartre em O ser e o nada (2006) trabalha extensamente o confronto entre mim e o outro 

em nossos modos relacionais, que vão do ser-visto pelo outro à inversão que promovemos nesse 

processo, quando passamos a ser aquele que vê o outro, aquele que o avalia. Trata-se, como é 

sabido no meio sartriano, de uma disputa das consciências pela liberdade, uma vez que minha 

liberdade escoa na direção do outro quando ele aparece no meu horizonte. 

 Pois bem, se o outro é o mediador indispensável entre mim e mim mesmo, ou seja, a 

condição de possibilidade de me conhecer, de me reconhecer é atravessada pela minha relação com 

o outro, como pensar a inserção em nossa cultura – e nas relações humanas do manejo da internet? 

 A tecnologia inscrita em nosso dia a dia opera uma mediação da mediação. À mediação 

entre mim e mim mesmo estruturada pela relação com o outro, insere-se o uso constante e 

ininterrupto da tecnologia, do acordar ao dormir. Tornou-se instrumento imprescindível, aonde quer 

que se vá, com quem quer que se esteja um aparato tecnológico de comunicação. No tempo atual, 

agendam-se os encontros pelo celular, ele participa ativamente dos encontros, como se fosse uma 

“pessoa”. O celular torna-se uma extensão de mim mesmo, pois é o meu celular. Ao mesmo tempo, 

o uso irrefletido e condicionado do aparelho não me deixa um minuto sequer a sós (quanto ao 

aparato tecnológico) com o outro, e, consequentemente, não deixa que o que poderia ser 

experimentado como um encontro Eu e Tu (BUBER, 2003), opere uma relação dialógica entre mim 

e o outro, pois, para Buber, a relação com o outro na condição de Tu é imediata, pois, nesse caso, 

trata-se de uma abertura ao outro que não o deseja como mero objeto. 

 Desta feita, entre mim e mim mesmo não aparece apenas alguém, mas, o mundo inteiro. É 

assim que desejo me conectar comigo, com o outro e com o mundo. Como se não houvesse mais 

nenhuma barreira, nenhuma diferenciação entre a esfera do público e do privado. 
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 Convém notar que, de fato, o mundo aparecia no horizonte da minha relação com o outro. 

Mas essa relação com o mundo era, justamente, mediada pela relação imediata com o outro. Eram 

dois seres-no-mundo em interação viva e recíproca. Desta feita, há uma inversão. Não é a relação 

com o mundo e comigo mesmo que é, antes do mais, mediada pelo outro, mas, é o aparato 

tecnológico quem media e formata, por assim dizer, o ser e o mundo.  

 O olhar do outro como espelho do para-si (tão bem encenada na interação entre Estelle e 

Inês na peça de Entre Quatro Paredes (SARTRE, 2005)) é subsumido pelo aparelhamento 

tecnocêntrico de tal forma que o que resta ao antes poder penetrante do olhar é nada mais que um 

olhar difuso, em que todos se olham, e ninguém se vê realmente. Aquele olhar direto, fulminante 

como um raio de Zeus, que chega ao âmago de meu ser, e me atinge até a medula (SARTRE, 2006), 

parece se evanescer em meio ao geral, à massa, à rede, como se diz agora. 

 Alguém desliga o celular quando encontra presencialmente o outro? Pelo que se vê, parece 

que não. Permanece o desejo de alcançar todo o mundo de uma só vez. A era do centramento 

relacional na técnica não media apenas a minha relação com o outro, mas, como se diz, conecta-nos 

com todo mundo. Todo mundo, no sentido de toda a gente, e todo o mundo, no sentido da 

cibercultura. Essa inovadora mediação tenta substituir a mediação presencial do olhar invasivo e 

incontornável, incontrolável, inefável do outro (jamais consigo saber o que ele pensa, realmente, de 

mim, como me deseja, se me deseja) por um olhar cativo da ilusão de controle, da ilusão de 

controlar a aparência, da fantasia que o outro não possa invadir, surpreender-me, numa só palavra, 

flagrar-me em meu ser. 

 A contrarresposta vem pelos hackers, pelos vírus. Eles invadem o espaço cibernético. 

Podem se apropriar das nossas “coisas”, das nossas contas, das nossas conversas, dos nossos 

segredos. Então, seguimos as instruções de segurança, que nunca são suficientes, sempre há a 

orientação para mais e mais e mais procedimentos de segurança. Aonde isso vai parar? Há todo um 

mercado que arrecada fortunas diárias com isso. 

 O interessante nisso tudo, é que com toda a angústia de poder estar visível a literalmente 

todo mundo, não desligamos os aparelhos. “Mas, eu dependo disso!”, dizemos, de má-fé, pois, nem 

sempre estamos perante uma situação de necessidade premente. 
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 Forjar uma aparência, até com o uso de tecnologia de correção de feições corporais, mostrar-

se feliz, próspero, bem-sucedido, bonito, adotar uma imagem segundo os valores sociais em 

vigência é uma tentativa de manipular o ser-visto pelo outro. Perguntamos, nesse momento: até que 

ponto esse ser-visto pelo outro é uma tentativa de não ser visto pelo outro? A vida de aparência 

pode ser entendida sob inúmeros enfoques. Arriscamos, aqui, uma interpretação que levanta uma 

das suas possibilidades. O esteticismo e o exibicionismo exacerbados em nossa cultura revelam a 

escolha de tentar evitar o efetivo olhar do outro. Nesse caso, em última análise, trata-se, justamente, 

do logro de não ser flagrado pelo outro, de evitar o sentir-se transformado em pedra, coisificado 

pelo outro à condição de objeto, submetido ao mítico olhar da Medusa da mitologia grega, 

fulminado pelo olhar intrometido, olhar olhador, que pode ser judicativo, reprovativo, crítico, 

indiferente, até violento e sádico.  

 O viver na e da exposição e da aparência, procurando filtrar e controlar a aproximação e o 

afastamento do outro e de seu olhar é algo como querer viver numa eterna vitrine. Lembra-nos as 

descrições de Kierkegaard (2005) da dimensão estética da existência, através do diálogo dos seus 

personagens. Por outro lado, faz vir à nossa mente, desta feita sob inspiração de Sartre (2008), a 

noção de pensamento mágico, um expediente da consciência em má-fé. O apelo ao pensamento 

mágico é um modo da consciência lidar com a emoção em que, diante das demandas pragmáticas 

do mundo, dos desafios da convivência, das pressões de toda ordem que sofremos em nossa estar no 

mundo, a consciência tenta mudar o mundo à sua feição. Ao invés de escolher-se no mundo, 

deparando-se com a resistência do mundo ao nosso desejo de ser, a consciência escolhe intencionar 

o mundo como imagem que atenda aos anseios da má-fé. 

 No manejo tecnológico narcísico cotidiano observa-se, que o escoamento de meu ser na 

direção do outro é, protegido, blindado, controlado eletronicamente rumo ao outro que desejo como 

meu: meu admirador, meu confidente, o ratificador das minhas opiniões, prejuízos, ideologias, 

crenças. Nesse sentido, observamos uma tentativa de inversão: não me experimento apenas como 

um ser sob o crivo do ser visto pelo outro, mas, quero experimentar-me na relação com o outro, 

posicionando-o como um ser-para-mim. Quando esse projeto fracassa, temos o seu avesso: o 

experimento o outro como um ser-contra-mim. Como se estuda em Sartre, ambos são modos de 
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tomar o outro como objeto, uma tentativa de recuperar a liberdade perdida no escoamento do ser em 

direção ao outro. 

 

4. A MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA DAS RELAÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO 

 

 No presente cenário da sociedade inundada pela tecnologia, no espaço público das relações, 

o para-si enquanto ser-para-outro experimenta-se como Eu – e os meus. No âmbito do espaço 

público, do espaço político, o ser-para-mim mostra-se segundo a norma que reza que todos devem 

ser iguais a mim: mais do mesmo. Percebemos uma busca frenética de identidade através da eleição 

de grupos que “compartilham” as mesmas opiniões, ídolos, hábitos, comportamentos, preferências, 

fetiches, que adotam a mesma interpretação de mundo, o mesmo credo, que admiram e, sobretudo, 

rejeitam os mesmos políticos. O ser-para-mim procura um grupo que maximize as semelhanças e 

cujas diferenças não passem de simulacro de diferença: são toleradas apenas como variações sobre a 

mesma orientação geral de crenças e de moral. 

 A crescente escassez de convivência presencial propiciada pelo uso abusivo das redes 

sociais reforça os laços do modo de estar no mundo como ser-para-mim. Se há ameaça de uma 

pessoa mostrar um modo de pensar, agir diferente dos aceitos pelo grupo, ela é simplesmente 

deletada, ou as pessoas disparam da angústia simplesmente saindo do grupo com um simples clique 

no que indique um off, out, exit e prosseguem na perseguição àqueles que confirmem as suas 

afinidades e identidades como quem busca, seletivamente, um produto no mercado. 

 Falando nisso, ocorre-nos uma constatação de Jurandir Freire Costa que muito nos 

impressionou como retrato preciso das relações no terreno em que passeia Eros na 

contemporaneidade.  

 
A cultura irrefletida da sexualidade diz apenas isso: busque seu lugar numa sociedade de 
ofertas múltiplas, encontre seu produto favorito no supermercado de sensações. Nunca 
fomos tão pródigos em sexualidade como agora; nunca fomos tão insaciáveis e insatisfeitos 
com o sexo como agora (COSTA, 1999, p. 123). 

 

 Poderíamos arriscar fazer uma adaptação dessa reflexão aos dias de hoje no que toca à 

atmosfera das relações na era da tecnologia. Diríamos: procure o seu lugar favorito numa 
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cibercultura de links intermináveis, encontre o seu produto favorito no oceano das conexões. Nunca 

fomos tão pródigos em catálogos de contatos como agora; nunca fomos tão insaciáveis e 

insatisfeitos com a alteridade como agora. 

 

5. ENCERRANDO A PROSA 

 

 A capilaridade da internet, as possibilidades inovadoras da tecnologia podem, em tese, abrir 

um espaço para o diálogo, a percepção, a comunicação não apenas com os pares, mas, com o outro; 

podem colocar na roda da conversação diferentes povos, pontos de vista, mitos, ideias, e nesse 

sentido, ofertar um espaço que abrigue estórias que contemplem uma história, o compartilhamento 

de experiência de vida, sentimentos, ideias, impressões, memórias. No entanto, percebe-se, sem 

dificuldade, que a apropriação tecnológica atual das relações acaba resultando, com frequência, na 

substituição e na degradação progressiva das relações presenciais em prol das imagens e ícones pré-

fabricados (numa autêntica urbe de simulacros). O uso descomedido das vias tecnológicas 

comunicacionais se mostra, não raro, como uma via sacra para a exibição narcísica, para o 

engessamento de normas morais, religiosas, ideológicas. Esse quadro gera um isolamento cada vez 

maior de cada um. Tenta-se permanecer encastelado no grupo de interação, que é uma extensão da 

escolha de posicionar o eu como a mais preciosa de todas as coisas. 

 Para concluir, pegamos uma carona no estudo de Sylvia Freitas (2018). A certa altura, ela se 

refere às aporias que nos legam as análises de Sartre das relações entre as consciências em O ser e o 

nada, condenadas a um embate pela liberdade sem que consigam operar um salto qualitativo. Nesse 

ponto, é preciso levar cm conta dois aspectos. Primeiro, uma atmosfera de niilismo parece 

impregnar pensar de Sartre quanto ao campo das relações. É preciso considerar, no entanto, que em 

O ser e o nada as relações, segundo o próprio Sartre nota ao rematar a sua obra, são analisadas à luz 

de uma fenomenologia das relações, e não se inscrevem, ainda, como problema moral. Após O ser e 

o nada, Sartre vai reposicionar a análise das relações, ampliando o horizonte situacional humano 

para os grupos e, para isso, o filósofo irá caminhar, cada vez mais na direção de uma antropologia 

social articulada, como se sabe, ao marxismo e à psicanálise. O problema relacional se verá, a partir 
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daí, inscrito, definitivamente, num pensar dialético que aceita o desafio de articular o campo 

intersubjetivo e social com a perspectiva moral. 

 Ao ser referir à relação do para-si com o outro, Freitas nota claramente a armadilha em que 

se mete o para-si que se quer como um eu-protagonista. De tal intento resulta o conhecido nós 

contra eles: todos se acham no direito de jogar todas as pedras contra o diferente, pois, nessa órbita, 

o inferno só pode ser o outro. “O desejo do protagonista de controlar e negar o outro para se 

afirmar. Um pensamento que coloca a situação do ou Eu ou o Outro [grifos nossos] nos leva ao 

aniquilamento de ambos. Se é a partir do olhar do outro que poderemos nos reconhecer, negar o 

outro é negar a si” (FREITAS, 2018, p. 54).  
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RESUMO 

As redes sociais tornaram possível um novo tipo de interação social. Trata-se de um modelo rápido 
e eficaz de comunicação e de auto-exposição em um contexto dialógico virtual de amplo alcance. 
No entanto, a dimensão sedutora deste tipo de dispositivo se transforma numa verdadeira armadilha 
para a práxis, submetendo-a, através de discursos ideológicos, a um processo poderoso de 
alienação. Propõe-se neste contexto uma releitura da Crítica da Razão dialética de Sartre, a fim de 
mostrar, a partir do arcabouço teórico desta obra, que é possível alcançar a inteligibilidade do uso 
das redes sociais e de seus efeitos na coletividade. Em um primeiro ponto, faz-se uma revisão de 
como Sartre emprega dialeticamente o conceito de serialidade em sua descrição dos mass media. A 
seguir, mostra-se como a inteligibilidade das redes sociais pode ser alcançada na experiência crítica 
em grau de continuidade com as outras mídias. Esse exercício exigirá um complemento acerca da 
relação entre alienação e imagem de si. Depois disso, tomando por base dados e exemplos de redes 
sociais, descreve-se como eles revelam fenômenos de dependência e sofrimento psíquico. Inclui-se 
aí uma descrição da natureza mercadológica do uso de dados para alimentação de banco de dados e 
algoritmos. Esse passo conduzirá, ainda, a uma hipótese final sobre a relação entre 
neoindividualismo, ideologia e alienação. 
 
Palavras-chave: Redes sociais. Serialidade. Prático-inerte. Individualismo.   
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RESUMEN 

En este artículo se hace una revisión del problema que surge en la primera parte de La 
Trascendencia del Ego escrita por el filósofo francés Jean Paul Sartre. Tal problemática versa en 
que si es posible que la categoría “yo” habite en el interior de la conciencia. Esta indagación 
revelara la tesis sartriana sobre la conciencia, la cual entiende a la conciencia como exterioridad 
pura, es decir en su interior no habita ninguna instancia metafísica, como lo podría ser el yo, el 
cogito, el inconsciente etc. Continuamente se argumentará la imposibilidad e inconsistencia de que 
estas estructuras metafísicas habiten en el interior de la conciencia.  Demostrar la exterioridad de la 
conciencia, en últimas, es para Sartre el primer paso de la filosofía: “La première démarche d'une 
philosophie doit donc être pour expulser les choses de la conscience et pour rétablir le vrai rapport 
de celle-ci avec le monde, à savoir que la conscience est conscience positionnelle du monde. Toute 
conscience est positionne lIe en ce qu'elle se transcende pour atteindre un objet, et elle s'épuise dans 
cette position même: tout ce qu'il y a d'inlenlion dans ma conscience actuelle est dirigé vers le 
dehors, vers la table; toutes mes activités judicatives ou pratiques, toute mon affectivité du moment 
se transcendent, visent la table et s'y absorbent”1 (SARTRE, 1943, p. 18).    
 
Palabras claves:  Moi. Cogito. Exterioridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 

1 El primer paso de una filosofía ha de ser, pues expulsar las cosas de la conciencia y restablecer la verdadera relación 
entre ésta y el mundo, a saber, la conciencia como conciencia posicional del mundo. Toda conciencia es posicional en 
cuanto se trasciende para alcanzar un objeto, y se agota en esa posición misma: todo cuanto hay de intención en mi 
conciencia actual está dirigido hacia el exterior, hacia la mesa; todas mis actividades judicativas o prácticas, toda mi 
afectividad del momento, se trascienden, apuntan a la mesa y en ella se absorben (SARTRE, 1984, p. 21).      
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RESUMO 

O existencialismo sartreano nos permite pensar as famílias fora dos trilhos do modelo hegemônico, 
subserviente a um controle moral e econômico de uma sociedade, mas sim, pensa-la como um 
coletivo que pode assumir diferentes formas ao longo de sua trajetória, como resultante de escolhas 
singulares e do contexto antropológico de que participa. Coletivos, como as famílias, são 
atravessados pela situação histórica - o lugar de classe, de raça/etnia, de nacionalidade, território, de 
religião, concepções geracionais, o que faz com que tenhamos que reconhecer a interseccionalidade 
que constitui esse acontecimento. Motivada por experiências como supervisora de estágio em 
clínicas-escola e em atividades realizadas junto a vara da família, da infância e juventude, destaco 
contextos vulneráveis de vida em que as famílias tentam construir suas biografias, atravessadas por 
histórias de institucionalizações, e diante das quais, temos limitadas nossas participações 
profissionais (pela parca inclusão de psicólogas/os no campo e por compreensões estereotipadas 
sobre famílias, capturadas por padrões normativos arraigados em nossa formação). Assim, este 
trabalho pretende uma reflexão problematizadora sobre as biografias familiares em contextos de 
vulnerabilidade e, a partir disso, a condição de atuação das psicologias no campo das instituições. 
Como especialistas práticos do saber, ensina Sartre, é preciso que reconheçamos nossa condição 
histórica, a confrontemos e nos esforcemos para ultrapassá-la. A ética existencialista defende a 
reciprocidade como forma relacional, defende o direito de que todos se façam sujeitos e rejeita 
práticas coercitivas. E aqui deve residir o nosso engajamento. 
 
Palavras-chave: Famílias. Existencialismo. Intervenção em Psicologia.  
 

 

 

 

 

 

 

 



  
       
 

 

Página 45 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

 
CATEGORIAS CONSTITUINTES DA VIDA PSÍQUICA EM JEAN-PAUL SARTRE: A 

EMOÇÃO E A IMAGINAÇÃO  

 
Tiago Soares dos Santos (Programa de Pós-Graduação - Departamento de Filosofia, Universidade do Oeste 
do Paraná - UNIOESTE/Toledo-Paraná, Brasil). Marivania Cristina Bocca (Programa de Pós-Graduação - 
Departamento de Filosofia, Universidade do Oeste do Paraná - UNIOESTE/Toledo-Paraná, Brasil). 
 

 tiago.soares@ifpr.edu.br 
 

 

A fenomenologia surge entre os séculos XIX e XX com o intento de pôr fim às dicotomias 

tradicionais da teoria do conhecimento, teoria essa que teve seu ápice no positivismo de Comte, 

entre outros, no século XIX. Ora, já a partir de Husserl, a tarefa fenomenológica não tem sido outra 

senão imprimir um avanço no sentido de conciliar termos opostos, como sujeito e objeto, finito e 

infinito, em-si e para-si. Esse será o caso de Sartre, por exemplo. Tanto em A Imaginação 

(1936/2008) quanto em A Transcendência do Ego (1936/1998), Sartre demonstra que, ao se 

aproximar de Husserl, seu interesse visa a psicologia fenomenológica constituída pelo filósofo 

alemão como ciência fenomenológica.  

Sartre pensa sua psicologia fenomenológica a partir do próprio método fenomenológico 

husserliano, mas guardando, é claro, diferenças. Diante dessa breve contextualização, podemos 

afirmar, que em seus estudos e publicações dos anos 30, Sartre manifesta sua genuína preocupação 

“em demarcar, seja quanto objeto, seja quanto ao método, o âmbito preciso de uma psicologia 

fenomenológica” (BARATA; CAMPOS; ALT, 2012, p. 708).  

 Pretendemos com essa comunicação, apontar para o conjunto de proposições sartrianas, em 

especial no que compete aos fenômenos emoção e imaginação, ambas categorias constituintes da 

“vida psíquica” (SARTRE, 1943/2005), e suas implicações com a questão do inconsciente 

freudiano.  

No Esboço para uma Teoria das Emoções Sartre, atesta que a psicologia positiva propõe a 

experiência como seu objeto e compreende-o como uma modalidade de percepção espaço-temporal. 

A experiência é constituída de fatos. Os fatos são encontrados no curso de uma pesquisa, vindo a se 

apresentar como algo novo e que se destaca em relação ao evento anterior. Na concepção sartriana, 
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a psicologia deve estudar os fatos constitutivos da experiência e, após seu estudo, propor-lhes uma 

organização. Isso porque não espera que os fatos se organizem como partes de uma totalidade 

sintética que forneceria em si essa significação. A proposta sartriana se contrapõe a esse modo de 

psicologia porque o humano ou a consciência é quem significará os fatos e os organizará dentro de 

uma totalidade (SARTRE, 1938/2011). 

No que compete a emoção, a crítica que Sartre apresenta acerca das teorias psicológicas é 

que os psicólogos entendem a emoção como consciência reflexiva. Em outros termos: que a emoção 

não é primeiramente vivida, mas descoberta e conhecida na modalidade de objeto distinto do sujeito 

e passível de domínio e de compreensão gnosiológica. O posicionamento sartriano destoa disso, 

pois, “[...] a consciência emocional é primeiramente irrefletida e, nesse plano, ela só pode ser 

consciência dela mesma de modo não-posicional. A consciência emocional é, em primeiro lugar, 

consciência do mundo” (SARTRE, 1938, p. 38; 2011, p. 56).  

Com efeito, a fenomenologia sartriana compreende a consciência emocional como irrefletida 

ou que não está no objeto intencionado, apesar de se alimentar dele. Essa aparente sustentação do 

medo pelo objeto consiste na ideia de que quem tem medo se amedronta diante de alguma coisa. A 

primeira ação diante de um objeto amedrontador é a fuga. A fuga, entretanto, não resolve a emoção 

do medo, pois, mesmo distante do objeto temeroso, o medo não se esvai, porque o “[...] sujeito 

emocionado e o objeto emocionante estão unidos numa síntese indissolúvel. A emoção é uma certa 

maneira de apreender o mundo” (SARTRE, 1938, p. 39; 2011, p. 57). A emoção oriunda da ação 

entre a consciência e o objeto aparece concomitantemente. Apareceu na irreflexão da consciência 

que se dirigiu até o objeto intencionado e galgado ao modo refletido, alimentou-se dele e volta à sua 

origem irrefletida de ser na consciência. E, de acordo com Sartre, todo esse vaivém da ação e a 

própria execução da ação sobre o objeto acontecem sem que a consciência tome ciência da situação 

posta. Veja-se a ilustração apresentada por Sartre: “[...] o ato de escrever não é de modo algum 

inconsciente, é uma estrutura atual de minha consciência. Só que ele não é consciente de si mesmo” 

(SARTRE, 1938, p. 40; 2011, p. 59). O que Sartre quer mostrar? Que não há inconsciente. O ato 

mesmo de escrever não é posto em evidência quando se escreve. Na ação escrever o que se tematiza 

é o conteúdo e os signos que estão sendo postos no papel e o ato mesmo de escrever não fica 
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circunscrito a um inconsciente ou a um autômato, pois está ali, aparente e presente. Só precisa ser 

posto em evidência para que deixe o modo irrefletido para se tornar o modo refletido de ser.   

Nesse tipo de ação não aparece nenhum eu ou sujeito agente. Enquanto se escreve, não há 

consciência da mão enquanto coisa escrevente. O modo de ser consciente da mão que escreve é no 

“[...] sentido de que a vivo diretamente como o instrumento pelo qual as palavras se realizam. É um 

objeto do mundo e, ao mesmo tempo, presente e vivido” (SARTRE, 1938, p. 41- 42; 2011, p. 61). 

Note-se que a proposta é mostrar que há níveis distintos de consciência, mas nunca um 

inconsciente. Com isso, Sartre se desvencilha da noção de inconsciente e se aproxima ainda mais da 

concepção fenomenológica da consciência enquanto movimento de saída de si em direção a alguma 

coisa que não seja ela. A emoção enquanto relação com o mundo não foge à regra da irreflexividade 

sartriana. A emoção é o presente vivido e não tematizado da consciência que simboliza e significa 

os objetos com os quais intenciona. Nesse ínterim, afirma-se que a emoção é uma transformação do 

mundo.  

A consciência emotiva transforma e significa o mundo que a cerca de modo mágico e, ao 

fazer isso, crê em sua magia. Vive a sua magia imediata e espontaneamente em sua corporeidade. É 

uma consciência que degrada o mundo e se prende nela mesma. A consciência emotiva vive a 

magia que ela mesma criou, lançou-se e perpetua na existência, pois o que a alimenta não é a 

própria consciência, mas o objeto intencionado. O que Sartre tem evidenciado, em sua crítica, em 

particular à psicologia da época, é que a magia vivida pela consciência irrefletida que há pouco se 

apresentou (emocional) torna o mundo que intenciona mágico e tal magia se origina da imaginação 

que se tem do objeto em relação ao qual se deu a emoção. Assim, a partir daqui, fixaremos atenção 

para a descrição e a explicação sobre como as imagens e a imaginação se realizam e se efetivam na 

consciência e no aparecimento de mundo.  

 O fenômeno imaginação (imagem), por sua vez, é abordado por Sartre em dois momentos 

distintos de sua psicologia fenomenológica: primeiramente, em A Imaginação e depois em O 

Imaginário (1940/1996). No primeiro, Sartre recusa veementemente a tese dos “grandes 

metafísicos”, que por meio de uma “ontologia ingênua”, advogam a premissa de que ao imaginar, a 

pessoa estaria vendo tais imagens (como cópias/retratos das coisas) dentro da consciência. À essa 

concepção ingênua, Sartre denomina “ilusão de imanência”, cuja gênese advém do “nosso hábito 
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quase invencível de constituir todos os modos de existência segundo o tipo da existência física” 

(SARTRE, 1936, p. 3; 2008, p. 9).  

 Sartre (1936, p. 6; 2008, p. 11) esclarece, os psicólogos, “todos ou quase todos [...] fizeram 

uma confusão [...]” construíram a teoria da imagem a priori, ou seja, tomaram  como base “o que 

chamaremos de metafísica ingênua da imagem [...]” que consiste em fazer da “imagem uma cópia 

da coisa, existindo, ela própria, como uma coisa” e não como consciência de alguma coisa [...] essa 

metafísica, ou melhor, essa ontologia ingênua é a de todo o mundo” (SARTRE, 1936, p. 4 ; 2008 p. 

9). O que, portanto, em termos sartrianos, é a imagem? Ao iniciar a resposta a essa indagação, 

cumpre destacar que é necessário que a consciência recorra a um novo fato ou modo de ser, qual 

seja: a reflexão. Tal qual a consciência irrefletida, a imagem só pode ser explicada pela consciência 

por meio da consciência reflexiva. Grosso modo, a intenção se desvia do objeto intencionado e se 

dirige para a consciência que intenciona. Nessa direção, na empreitada de responder à questão 

norteadora acima evocada, podemos postular que toda imagem é uma consciência. Isso não 

equivale a dizer, de modo algum, que as imagens povoam ou habitam a consciência como seus 

conteúdos ideais e correlatos aos objetos espaço-temporais.  

 Em suma: a consciência imaginante é uma consciência de primeiro grau, irrefletida. Uma de 

suas características é a constituição do mundo mágico tal qual já desenvolvido na tese sobre as 

emoções. Sob esse prisma, a consciência imaginante possui a qualidade de modificar o mundo, 

fazendo surgir os objetos que são imaginados. Ora, uma condição de possibilidade de a consciência 

imaginante ocorrer, é quando uma pessoa está em uma situação de emoção. Logo, toda imaginação 

implica emoção, uma vez que imaginar é um modo de irrealizar o mundo. Trata-se, pois, de uma 

maneira da consciência se livrar do mundo determinista e de seus obstáculos ou, se quiser, uma 

tentativa de viabilizar a satisfação daquilo que se deseja na vida real.  

 Vimos, que Sartre concebe o ato de imaginar, como uma tentativa de solucionar um 

problema, quer dizer, de lidar com as dificuldades do mundo real, irrealizando-o. Conforme, porém, 

o pensador francês, o objeto em imagem nunca satisfaz o desejo, pois a consciência imaginante é 

consciência de ser consciência imaginante, ou seja, a pessoa que imagina sabe que o objeto a sua 

frente é imaginário. Após essa breve passagem, acerca dos pontos enumerados nesse estudo como 

categorias de transcendência da vida psíquica estamos convictos de que as investigações de Sartre 
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acerca da fenomenologia de Husserl, o conduziu a desenvolver sua psicologia, trazendo-a de volta 

ao vivido, elucidando seus conceitos acerca de uma consciência liberta das amarras do idealismo.   

 
Palavras-chave: Consciência imaginante. Consciência reflexiva. Fenomenologia sartriana. Psicologia 
fenomenológica sartriana.   
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Sartre foi chamado, com justiça, de consciência odiada de seu tempo; todavia, cabe mediar 

esse ódio devotado ao filósofo. Cumpre fazer memória a outro filósofo também odiado: Sócrates, a 

mosca que jamais permitiu que Atenas, égua preguiçosa, dormisse em paz... a enguia que, ao 

aproximar-se de alguém, não o deixava até que esse admitisse sua ignorância (ironia, que levava à 

aporia), que visava a virtude e, por ela, fez-se odiado. O ódio reservado a Sócrates tem fonte certa: 

ele, com sua maiêutica, tornava pública a ignorância daqueles que, por essa época, metiam-se a dar 

conselhos (governar) por se julgarem mais sábios que os demais (homens políticos, poetas e 

artesãos). Noutro tempo e por outras razões, Sartre também será persona non grata entre marxistas 

e capitalistas, além de sociólogos, antropólogos e, sobretudo, filósofos. Mas se Sócrates merece a 

morte por fazer ver a ignorância daqueles que tomam para si a prerrogativa de decidir pelos demais 

homens, sorte melhor não terá Sartre: no episódio da libertação da Argélia não faltaram franceses 

de extrema direita que clamaram para que ele fosse fuzilado; e, não se pode esquecer, essa ameaça 

não se realizou com um paredão de fuzilamento (muro), mas por duas vezes Sartre quase foi pelos 

ares.1 A morte de Sócrates fez dele, para muitos e apesar de Tales de Mileto, o pai da filosofia; será 

que Sartre teria melhor reputação filosófica se extremistas da direita francesa fossem mais 

competentes e o tivessem matado? O destino de toda filosofia libertária é a cicuta ou fogueira? 

Nunca saberemos, pois Sartre não morreu senão de enfermidades decorrentes da contingência do ser 

e de suas escolhas, em abril de 1980, tendo sobrevivido a dois atentados a bomba (1961-62) e a uma 

vida livre, ao álcool e medicamentos, ao tabagismo, à literatura, ao teatro, à filosofia; se uma vida 
 

1 “Em outubro de 1960, uma manifestação de veteranos de guerra na Champs-Elysées marcha sobre a palavra de ordem: 
‘Fuzilem Sartre’. [...] Alguns dos manifestantes, ou dos leitores do Paris-Match, não estavam brincando: no dia 19 de 
julho de 1961 houve um atentado a bomba contra seu apartamento, e outro, poucos meses depois, em 7 de janeiro de 
1962” (MÉSZÁROS, 2012, p. 10). 
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assim é boa ou não, cabe a cada qual conhece-la e, por si mesmo, decidir (e há muitos trabalhos 

biográficos para tanto)2. Que Sartre é um homem admirável sua existência (suas escolhas, sua obra 

multifacetada, sua vida, todos que influenciou, etc.) o confirma; também sua filosofia engajada, 

dentre tantos escritos, é prova disso; mas nada como ouvir falar de Sartre nas palavras de seu amor 

necessário: “Sua morte nos separa. Minha morte não nos reunirá. Assim é: já é belo que nossas 

vidas tenham podido harmonizar-se por tanto tempo”3; assim como Tales e Sócrates, dentre tantos 

imortais, Sartre morreu. Assim é. 

O homem Sartre resistiu às investidas violentas de seus opositores; o mesmo pode ser dito 

de seu pensamento? É evidente que o filósofo sofreu baixas em suas batalhas, das quais são 

memoráveis Merleau-Ponty e Camus;4 e o inimigo Raymond Aron que, curiosamente foi quem lhe 

apresentou a fenomenologia: Simone de Beauvoir relata uma noitada em um bar com Sartre e Aron, 

logo depois do retorno deste de Berlim (onde estudava fenomenologia); o drink era um coquetel de 

abricó, e Aron, apontando o copo, teria dito a Sartre que a fenomenologia permite filosofar a partir 

disso (o copo); Sartre empalideceu de emoção, relata o amor necessário do filósofo – que 

partilharam sua existência juntos (cada qual em sua casa) desde que se conheceram. Conforme 

assevera Simone, não permaneceram juntos após a morte de Sartre; mas a memória do casal ainda é 

feita tendo por monumento um túmulo (não dois), sem nenhuma pompa ou circunstância, no 

cemitério Père Lachaise, em Paris. Vem dessa época, do jovem Sartre (ainda estudante), a primeira 

de sucessivas condenações públicas: ele, instigado por Aron, também vai à Alemanha estudar 

fenomenologia, em 1933 – período de franca ascensão do Nazismo – e nada escreve sobre a política 

alemã. Não cabe perguntar o que escreveu o sociólogo, que esteve lá em 1932, também momento de 

ebulição política; mas cobra-se até hoje a posição do filósofo. Do mesmo modo, no tocante ao 

período da Ocupação, acusa-se Sartre de negociatas com nazistas, ou ainda, de ter feito uso do 

teatro Sara Bernardes que tinha sido renomeado pela intervenção alemã; nada se diz de Bariona, 

primeira obra teatral de Sartre (um chamado à resistência, ainda no campo de concentração onde o 

filósofo ficou aprisionado), ou do teor da peça encenada no então renomeado Teatro da Cidade: As 

Moscas. Sobretudo, esquece-se que esse foi o resultado nefasto da Guerra da França (1940), e não 
 

2 A propósito, ver COHEN-SOLAL 2005 e, principalmente, 1986; ainda, cumpre lembrar o já clássico Os escritos de 
Sartre, da dupla CONTAT & RYBALKA, 1970, dentre outros. 
3 BEAUVOIR, 1982, p. 168. 
4 Sobre essas polêmicas com amigos ver CHAUÍ, 1997, CAMUS, 2002 e ARONSON, 2007. 
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do homem Sartre; afinal, foi o país que não resistiu à investida implacável da Alemanha Nazista, e 

não somente Jean-Paul. Mas o que se passou após a ocupação? Sartre, depois de escapar do campo 

de concentração, descobre logo sua vocação nula para um combatente armado; assim, servindo-se 

da escrita – sua melhor arma – o filósofo, com apoio de amigos, cria um grupo de resistência 

intelectual (Socialismo e Liberdade); As moscas, obra francamente contrária à ocupação e um apelo 

à resistência francesa, expressa justamente esse momento. E, claro, sua luta pela liberdade irrestrita 

havia começado bem antes, e somente acabará com sua morte; ou com a perda de suas capacidades 

intelectuais, o que, a julgar pela démarche da filosofia da liberdade, tem o mesmo valor: a liberdade 

exige consciência, não se pode esquecer. Assim como Sócrates, exaltado como pai da filosofia após 

sua morte, Sartre morto descansou; mas seu pensamento não deu descanso a quem permaneceu no 

mundo. Na contrapartida, as cinzas de Sartre (ele foi cremado) nutriram um gigante, o filósofo da 

liberdade, pai dessa filosofia que será uma nova mosca, que não deixará mais a França dormir 

sossegada. 

É desconcertante o tratamento dispensado ao pensamento do filósofo que, ainda que não 

tenha em momento algum apoiado o Nazismo, ainda é tido por muitos ligados a posições 

nacionalistas francesas como um traîtré (traidor); e, do lado marxista, como aceitar as pesadas (e 

nem sempre leais) críticas a seu pensamento, em geral voltadas contra a liberdade? E, por fim, 

como interpretar o renitente destrato sofrido pelo intelectual francês (então vivo) mais importante 

do pós-guerra ante o nascente estruturalismo e seus eminentes representantes? Foucault, ainda que 

não faça reservas para falar da influência de Sartre em seu pensamento, não mede esforços para 

desqualificar a ‘totalização em curso’ da história da Crítica da Razão Dialética (1960); Lévi-

Strauss, também visando a Crítica, faz ver que a noção de história para Sartre seria mais adequada 

à história da Europa. Mas o curioso é que essas críticas estão direcionadas ao ‘momento 

revolucionário’, o terceiro da proposta sartriana da libertação humana (CRD); houve um ‘primeiro 

momento’, a proposta de libertação ‘metafísica’ do homem, trabalho levado a cabo em O Ser e o 

Nada (1943).5  E é a ele que o marxismo (Sartre diria ortodoxia marxista), ou melhor, Lukács se 

 
5 “Nosso objetivo concreto, um objetivo muito atual, contemporâneo, é a libertação do homem e ela tem três aspectos. 
De início, a libertação metafísica do homem. Dar-lhe consciência de sua liberdade total, e que ele deve combater tudo 
aquilo que tende a limitar a liberdade. Em seguida, sua libertação artística: facilitar ao homem a livre comunicação com 
os outros homens graças às obras de arte e, por esse meio, mergulha-los numa atmosfera de liberdade. Em terceiro 
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dirige para, ainda na década de 1940, desqualificar a filosofia da liberdade; o que sobra dessa crítica 

marxista nos meios estruturalistas?6 Não importa. Sartre não se fez vítima, nem de um nem de 

outros. Ele não foi acadêmico, de nenhuma Academia; ele não se filiou ao PC e, ainda que haja um 

senso muito comum a esse respeito, Sartre jamais defendeu o liberalismo, muito menos flertou com 

o nazismo. Sartre sim, traiu sua classe: sendo burguês, denunciou e execrou valores burgueses que 

eram de Baudelaire, de Flaubert, de Mallarmé... que eram seus (de Sartre). Ora, pergunta o filósofo, 

o que vale um livro (A Náusea ou qualquer filosofia, literatura ou teatro) ante uma criança que 

passa fome? Sartre não mediu esforços para, numa atmosfera de liberdade, fazer ver os meandros e 

mecanismos da dominação ideológica (Ethos) ao mesmo tempo em que revelou também a 

responsabilidade individual pela aceitação passiva da opressão – sobretudo daqueles que, embora 

não implicados diretamente, são cúmplices da história. 

 
Palavras-chave: Sartre. Existencialismo. Liberdade. Opressão. Brasil. 
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RESUMO 

A amplitude do pensamento de Jean-Paul Sartre, desde La Transcendence de l’Ego (1936), 
L’Imagination (1936), Esquisse d’une Théorie des Émotions (1939), L’Imaginaire (1940), passando 
por L’Être et le Néant (1943) até Questions de Méthode (1960), aponta para distintos campos que o 
ligam à psicologia: 1) uma proposta de psicologia fenomenológica, 2) o método biográfico da 
psicanálise existencial e 3) o método progressivo-regressivo. Essa ligação de Sartre com a 
psicologia tem sido cada vez mais explorada: 4) por uma práxis clínica de inspiração sartriana, 5) 
uma compreensão psicopatológica como a inviabilização do “projeto de ser” e uma contribuição 
para a 6) prática em psicoterapia on-line. Em sua obra, Sartre empreendeu reflexões (críticas) sobre 
a compreensão dos fenômenos psíquicos, elaborando um programa metodológico específico para o 
entendimento da realidade humana. Com esta comunicação/resumo se mostra que a perspectiva 
teórica-metodológica do francês pode, também, contribuir para a efetivação das novas e diferentes 
práxis de psicoterapia na contemporaneidade. Considera-se aqui que a proposta metodológica 
sartriana é uma abordagem possível para uma práxis em psicoterapia on-line. Como se sabe, a 
crescente evolução tecnológica dos últimos anos tem afetado diretamente as mais variadas áreas da 
vida do homem contemporâneo. Mesmo assim, essa práxis de psicoterapia via internet como um 
novo ‘espaço’ de atuação profissional precisa ser discutida, até porque essa nova modalidade de 
atendimento tem também mudado a prática da psicologia, abrindo novos campos de possibilidades 
de intervenção. A internet tem se revelado como uma alternativa de comunicação por vezes 
complementar aos atendimentos presenciais e, em alguns casos, até como a única via de acesso à 
intervenção. A experiência de subjetivação pelas “redes sociais” precisa ser discutida teoricamente 
no âmbito da prática em psicoterapia, principalmente se considerarmos que a prática de psicoterapia 
on-line já está regulamentada no Brasil pelo Conselho Federal de Psicologia – por meio da 
Resolução nº 11, de 11 de maio de 2018, que em seu Artigo 1º diz: “Regulamenta a prestação de 
serviços psicológicos realizados por meio de tecnologias da informação e da comunicação”. Faz-se 
necessário pensar questões como: − Que questões éticas estão envolvidas nessa prática? − Garante 
ela o estabelecimento e a manutenção do vínculo terapêutico necessário entre paciente/cliente e 
psicoterapeuta? − Como pensar a vivência desse “tempo virtual” e dessa “espacialidade virtual” 
entre paciente/cliente e psicoterapeuta? − Será possível a psicoterapia on-line pelos caminhos 
metodológicos sartrianos considerando a noção de subjetividade?  
 
Palavras-chave: Psicoterapia existencial sartriana. Psicanálise existencial. Método progressivo-regressivo.  
Abordagem biográfica. Psicoterapia on-line.  
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RESUMO 

Tendo como ponto de partida a discussão em torno da liberdade de expressão no teatro 
contemporâneo exposta em seu texto de intervenção, Quando a polícia bate as três pancadas, 
discutiremos como Sartre parte de uma questão concreta – o direito de encenar a peça La reine de 
Césarée em contrapartida à revolta dos filhos de judeus deportados pelo conteúdo antissemita do 
texto – para refletir sobre a noção de liberdade. Sartre verá no debate não uma ausência de liberdade 
e uma decorrente exigência de afirmação da mesma, mas o exercício de uma liberdade sob os 
ditames do universal, um entrelaçamento da noção de liberdade com um fundamento metafísico. 
Compreender este jogo de constrangimento e de imposição de valores permitirá expor uma 
experiência fantasmagórica da liberdade. Assim, há um deslocamento que retira o sentido do 
homem, de suas lutas e de seu contexto histórico e redireciona a liberdade a um contexto atemporal, 
lógico e universal. Diante desta problemática, liberdade e universalidade, impõe-se uma 
investigação mais apurada desta situação humana. Para tanto, recorreremos a um domínio 
inesperadamente privilegiado: a escultura. Ao menos em dois ensaios dedicados à escultura, o que 
emerge da reflexão sartriana é a noção de liberdade. Tanto quando descreve os móbiles de Calder 
quando apresenta o trabalho de Giacometti, Sartre parece encontrar no exercício da transformação 
de matéria bruta em movimento a alegoria elementar da ação humana. Os ensaios sobre escultura 
exploram a forma peculiar que dois artistas lidam com suas obras e o meio pelo qual se distanciam 
da tradição. Na tensão entre o desejo de obter um objeto expressivo – a escultura – e a incapacidade 
de integrar a longa tradição dos que buscaram mimetizar a vida – a estatuária clássica –, Sartre 
identifica, em ambos os casos, a força para subverter o imobilismo, instituindo um horizonte de 
possibilidades. O que Sartre fará nesses artigos é destacar a deflagração da unidade no seio do 
movimento livre, vendo surgir a paridade entre ação e contingência, entre realização e 
indeterminação, que buscava definir em seu ensaio de ontologia fenomenológica. Com isso, Sartre 
abre um espaço para se pensar o estabelecimento de uma ação livre justamente sobre um ambiente 
previamente determinado, como o da política. Trabalhar a relação entre liberdade e política é se 
haver, em última análise, com a instituição de horizontes, com a promessa de mobilização, com a 
assunção de um jogo entre possibilidade e efetivação. Na reflexão sobre escultura, é possível 
entrever considerações sobre liberdade e política, a partir de experiências vivas, tomando o fazer 
artístico de Calder e Giacometti como alegorias dos homens que vivem na crueza do cotidiano, 
aportando novas brechas para a atuação. 
 
Palavras-chave: Sartre. Liberdade. Política. Escultura. Ética.  
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RESUMO 

Questões derivadas do uso da internet têm sido foco frequente de meus atendimentos clínicos 
atualmente. Os excessos vividos no virtual, suas repercussões nos relacionamentos, em suma, tudo 
o que envolve a compulsão contemporânea de olhar para a pequena tela que carregamos na palma 
da mão, passou a ser, a meu ver, elemento privilegiado de investigação psicológica, já que captura 
enorme parte do nosso agir cotidiano. Seguindo os passos sartrianos, se desejamos compreender o 
homem devemos pensá-lo em situação, ou seja, na relação indissociável que estabelece com os seus 
arredores. Ao chamar o homem de universal-singular, Sartre estabelece o foco de seu método e o 
centro de preocupação de sua pesquisa, a saber, o “entre”, entre o concreto e o abstrato, entre a 
biografia e o social, em resumo, entre o homem e o mundo. É a esse paradoxo que devemos voltar 
nossa atenção, uma vez que o singular só existe através da maneira pela qual cada um particulariza 
o universal e, ao mesmo tempo, o universal só existe através da maneira pela qual cada um 
universaliza singularmente sua vivência. Diante disso, o objetivo do presente trabalho é refletir a 
respeito dos excessos relativos à internet, já que este espaço se anuncia como um significativo lócus 
de experimentação das singularidades hoje. Lançarei mão das categorias cardeais da realidade 
humana descritas em “O Ser e o Nada”, a saber: ter, fazer e ser para estabelecer uma reflexão a 
respeito desse ato compulsivo que se tornou a virtualidade em nossas vidas. Tratarei do desejo de 
possuir seguidores e curtidas, do desejo de fazer algo de si, de formular um perfil interessante nas 
redes sociais, para poder ser alguém popular em seu meio. Esse jogo de desejos parece ser a versão 
contemporânea da perpétua aventura da liberdade humana rumo ao que lhe falta. Essa busca de 
fundamento, tanto quanto todas as outras possíveis, está condenada ao fracasso, como conclui Sartre 
em “O Ser e o Nada”. Acredito ser, justamente, este fracasso o elemento chave que sustenta a 
compulsão, como pretendo demostrar nas considerações finais deste trabalho. 
 
Palavras-chave: Internet. Compulsão. Apropriação. Clínica sartriana. 
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RESUMO 

Neste artigo problematizamos as contribuições dos estudos biográficos à Sociologia da Educação, 
tendo como referencia a obra sartreana em permanente debate com autores como franco Ferrarotti e 
Philippe Lejeune, e mais recenetement, Daniela Schneider no domínio da Psicologia. Nossas 
pesquisas apontam para o adensamento das principais teses de Sartre e o caminho intelectual que 
permite compreender seu empreendimento biográfico como método que anuncia a compreensão do 
tempo presente, da nossa época e suas possibilidades de transformação. As teses da consciência e 
do Ego são, neste sentido, o fio condutor que articula o conjunto da obra. A sociologia e a educação 
ganham relevo no pensamento sartreano enquanto incorpora a premissa marxista de que os homens 
fazem a história, eles próprios, a sua história, mas num meio dado que as condiciona, com o 
devido esclarecimento de que as circunstâncias e a educação que produzem os homens são 
modificadas precisamente por estes mesmos homens, tanto que o educador deve ser, ele próprio, 
educado. O existencialismo enquanto uma antropologia encravada na filosofia marxista, se 
preocupa em desvelar o homem concreto, em situação, este que ganha sua forma na realidade, no 
mundo objetivo, que primeiro existe para depois em relação com os outros homens/mulheres, com a 
sua época, com a materialidade disponível e acessível, com a temporalidade que implica um 
passado, presente e futuro, sendo este último decisivo para a compreensão do projeto e desejo de ser 
ou como uma personalidade se constitui, no mundo, homem entre homens, coisas entre coisas. 
 
Palavras-chave: Estudos Biográfico. Método Progressivo-regressivo. Jean-Paul Sartre. Sociologia da 
Educação. Existencialismo. 

 

INTRODUÇAO 

 
O que se pode saber de um homem hoje? Esta pergunta orienta o estudo biográfico de um 

homem concreto: Gustave Flaubert (1821-1880), o autor de Madame Bovary (1857), Salambô 

(1862) e Educação Sentimental (1869), que aos sete anos ainda se atrapalhava com as palavras e as 
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frases, que foi aprender a escrever aos nove para logo em seguida se tornar um dos maiores 

escritores de todos os tempos. Diagnosticado com epilepsia, a análise psicológica sartreana não 

deixa dúvidas sobre o retardo provocado pelo seu social e os sofrimentos infringidos sobre a 

criança, até seu refúgio na passividade. 

 
Pois a chaga profunda com que foi imputado – essa vertigem, este desgosto de viver esta 
impossibilidade de nada empreender, essa dificuldade de negar, de afirmar, que lhe proíbe a 
entrada no universo do discurso -, é preciso chama-la, creio, de sua constituição passiva  
(SARTRE, 2013, p. 46).  
 

François Dosse, em O Desafio Biográfico (2015), inscreve Sartre de forma discreta no 

conjunto dos estudos biográficos, estabelecendo certos nexos entre ele e os demais autores de sua 

época, negligenciando a envergadura do empreendimento sartreano e a coerência interna da sua 

obra. Nesta obra, até mesmo as acusações pouco fundamentadas de Bourdieu ganham um destaque 

maior ao contestar a ideia de sujeito e biografia, considerada como história fraca, sem remissão a 

Levy-Strauss, na barca do estruturalismo renovado dos anos 1960 que tanto se empenhou para 

criticar e apagar qualquer marca do existencialismo. Toda esta moda que idolatrou a supremacia da 

estrutura irá retornar ao sujeito no final do século, levando Jean-Claude Passeron em Biographies, 

flux, itineraires, trajectoires (1991) a refazer a crítica, dirigida a Sartre, mas também aos seus 

colegas estruturalistas, que transformavam atores em unidades estáticas, sem dar a devida atenção 

as experiências concretas. Por fim, Passeron prefere Sartre a Bourdieu, aproximando a ação social 

dos indivíduos e o determinismo social das estruturas. Atitude que será absorvida por Bourdieu em 

Miséria do Mundo (1993), escrita entre o seu artigo L’Ilusion Biographique (1986) et Esquisse 

d’auto analyses (2004). Não à toa, boa parte da sociologia crítica contemporânea fez o mesmo 

movimento e radicalizou, propondo a superação das teorias da reprodução, voltando-se para a 

experiência e o seu sujeito. Com destaque para a sociologia da escala individual de Bernard Lahire 

(1995) e a noção de relações com o saber de Bernard Charlot (1997).   

Bourdieu termina sua obra demonstrado pouco entender sobre o empreendimento sartreano, 

desconsiderando a sua dialética, como se esta obedecesse a uma lógica formal, linear e 

retrospectiva. Tudo estando planejado, refletido, para a consciência absoluta da sua época, na 

opinião do referido autor. Um idealismo, subjetivismo, elaborado pelo Intelectual total que não 
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consegue se desvencilhar da ideia de causa efeito recortando frases isoladas de complexas análises 

biográficas. As críticas de Bourdieu se somaram as de Lacan, Foucault e muitos outros que 

buscaram soterrar o existencialismo na academia francesa. Contudo, Sartre jamais buscou ganhar 

terreno neste campo, preferindo manter a linha direta com seu próprio público, por meio da sua 

literatura, filosofia e engajamento político. Estratégia que se mostrou ineficiente, tendo o 

movimento estruturalista se renovado e dominado o campo acadêmico das ciências humanas nas 

décadas seguintes por meio do pensamento de Bourdieu, Lacan e Foucault entre outros. 

Nos anos 1980, uma abordagem volta a ganhar força nas ciências humanas, os estudos 

biográficos e com ela alguns autores assumem a vanguarda abrindo novamente espaço para os 

estudos existencialistas e sartreanos. Citamos os exemplos de Philippe Lejeune (1938), na França, 

Franco Ferrarotti (1926), na Itália.   

Lejeune provoca reflexão sobre as contradições da biografia, em sua ambição de 

objetividade e visão totalizante de uma vida. Ao propor o Pacto Biográfico, o autor se utiliza do 

exemplo sartreano em L’idiot de la famille que não omite sua relação com o biografado, suas 

escolhas e motivos, bem como a exposição de seu método progressivo-regressivo. Ferrarotti, em 

Sobre a Autonomia do Método Biográfico (1991), repete Lejeune ao se propor a recuperar a 

substância humana da ciência social através de um envolvimento directo do investigador no 

processo real de investigação. [...] Interação entre investigador e “objeto” com uma 

contextualização histórica exacta (LEJEUNE, 1991, p. 09).   

Ferraroti descreve a sociologia como resultado da crise histórica, de uma ruptura intelectual, 

prático-política e econômica no nascimento do mundo moderno. O estudo biográfico teria 

fundamento sócio-histórico, demarcando uma história a partir de baixo, como resultado cumulativo 

dos laços e das redes de relações celebrados diariamente por grupos humanos em virtude da 

necessidade. Para o autor, os indivíduos formam a substância viva, a verdadeira matéria sociológica 

do processo histórico. Estes que construíram as pirâmides, os excluídos das histórias de vida 

tradicionais (FERRAROTTI, 2013, p. 43-44). O autor propõe uma dialética relacional, onde o 

homem é universal/singular. Simultaneamente totalizado e universalizado por sua época, 

retotalizando ao reproduzir-se nela como singularidade. Apresenta-se como universal, através da 

universalidade singular da história humana, e singular através da singularidade universalizante dos 
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seus projetos. Exigindo um estudo em ambos os sentidos. O seu método inspirado em Sartre é o 

regressivo-progressivo: leitura horizontal e vertical da biografia e do sistema social, fusão de um 

duplo movimento de ir e vir da biografia ao sistema social, reconstrução exaustiva das totalizações 

reciprocas que exprimem a relação dialética entre sociedade e individuo em particular 

(FERRAROTTI, 2013, p. 65). 

 Nossos esforços têm sido desde os anos 1990, no domínio da Educação, de refletir e 

compreender os processos de ensino e de aprendizagem, os sentidos das escolaridades e dos 

saberes, vinculados sobretudo ao corpo e movimento humano, buscando os fundamentos teóricos e 

metodológicos disponíveis na Psicologia, Sociologia e História da Educação. O estudo da obra 

sartreana tem sido importante referência como o foi para Ferrarotti e Lejeune, tendo logrado êxito 

no domínio da psicologia clínica a exemplo de Schneider (2011). Nossas pesquisas mais recentes1 

anunciam os primeiros resultados destes esforços, apontando para o adensamento das principais 

teses de Sartre e o caminho intelectual que permite compreender seu empreendimento biográfico 

como método que anuncia a compreensão do tempo presente, da nossa época e suas possibilidades 

de transformação.  

 As teses da consciência e do Ego são, neste sentido, o fio condutor que articula o conjunto 

da obra. É assim que Sartre abre seu primeiro ensaio filosófico: 

 
Para a maior parte dos filósofos o Ego é um “habitante” da consciência. Alguns afirmam 
sua presença formal no interior dos “Erlebnisse”2 como um princípio de unificação vazio. 
Outros – psicólogos na sua maior parte – pensam descobrir sua presença material, como 
centro de desejos e de atos, a cada momento de nossa vida psíquica. Pretendemos mostrar 
aqui que o Ego não está nem formalmente nem materialmente na consciência: ele está lá 
fora, no mundo, é um ser do mundo, como o Ego do outro. (SARTRE, 1994, p. 43) 
 

É já bem conhecido o episódio em que Jean-Paul Sartre, sentado a mesa com seu colega e 

amigo Raymond Aron (1905-1983) é convidado a estudar na Alemanha as teses de Husserl e que já 

algum tempo impressionavam a academia francesa. Desta relação nasce sua principal tese: A 

transcendência do ego (1936).  Esta tese articula a obra do autor até a Crítica da Razão dialética 

(1960), passando pelo Ser e o Nada (1944). Este é o alicerce teórico que vai sustentar seu método, 

progressivo-regressivo, constituindo-se no estudo biográfico que nos permite compreender o 
___________________________________ 

1 Só para citar os mais recentes: BRANCO (2019) e TROMBETTA (2019). 
2 *vivencias: contra-conceito de razão... 
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homem para compreender sua época, e compreendendo a época esclarecer o homem, aquilo que se 

pode saber do homem, situado, em relação com a temporalidade, a materialidade e os outros. 

Nenhuma obra pode se dar por acabada. É processo! No momento em que a existência de 

seu autor termina, ela continua lá, viva. Portanto, ela termina sempre aberta, como processo ou 

totalização, estas sínteses provisórias que nos permitem continuar em ciências humanas, a 

compreender o nosso tempo com as ferramentas disponíveis. Sartre abriu caminhos e promoveu 

rupturas e sua primeira tese demarca o fundamento da psicologia existencialista: a teoria da 

personalidade. Em o Ser e o Nada, neste ensaio ontológico, seu esforço é o de fundamentar a sua 

tese indo a raiz do problema da relação consciência / mundo, sujeito / objeto, abrindo caminho para 

sua psicanálise existencial. A época permitiu que ele fosse além, numa tentativa de retomar a 

esperança para um mundo devastado pela guerra e a barbárie que penetrou nas existências 

decorrentes dos sofrimentos infringidos e sofridos por milhares e milhares. A esperança anunciada 

vinha do potencial humano em assumir sua história, das práxis individuais ressurgindo como motor 

da história (SARTRE, 2002). 

Sua ontologia, considerada por alguns como subjetivista, abriu caminho para sua tese sobre 

a história e sociologia. Partir do estudo da consciência/corpo relação com o mundo, ou do cógito, 

pode ter sido para alguns maus leitores ou simplesmente mal-intencionados, uma forma mais 

sofisticada de subjetivismo. Mas, se considerarmos que seu esforço de “ir as coisas mesmas” e de 

compreender o sujeito lá no meio da multidão, homens entre homens, coisas entre coisas ficava já 

esclarecido com este Eu sempre em perigo, transcendente, se fazendo nas relações, as biografias 

derradeiras (a sua e de seu eterno companheiro de viagem Gustave Flaubert) estavam já 

consolidadas pela filosofia e antropologia que se uniram em Questão de Método como introdução a 

Crítica da Razão Dialética, abrindo caminho para uma inteligibilidade que permite até hoje, aos 

homens e mulheres, se compreenderem esclarecendo sua época, condição de possibilidade para 

transformá-los.  

Este é o alicerce dos estudos biográficos sartreanos e que vamos apresentar aqui 

brevemente, como método que nos permite avançar no terreno da história e sociologia da educação. 
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2. PRIMEIRO – PSICOLOGIA CONCRETA: TRANSCEDÊNCIA DO EGO 

 

O materialismo histórico esteve presente na obra do Sartre desde o princípio, porém sua 

dialética deu ênfase ao estudo da consciência como intencionalidade, como outra coisa que o Ego, 

um plano anterior, mas indispensável ao materialismo se considerarmos seu esforço de tudo 

expulsar da consciência e do Ego, para manter ao fim, a dialética viva da contemporaneidade entre 

sujeito e mundo. 

 
Não nos parece que esta acusação tenha razão de ser se se faz do Eu [Moi] um existente 
rigorosamente contemporâneo do mundo e cuja existência tem as mesmas características 
essenciais que o mundo. Sempre me pareceu que uma hipótese de trabalho tão fecunda 
como o materialismo histórico não exigiria de modo nenhum como fundamento esta 
absurdidade que é o materialismo metafísico. Não é, com efeito, necessário que o objecto 
preceda o sujeito para que os pseudo-valores espirituais se dissipem e para que a moral 
reencontre as suas bases na realidade. Basta que o Eu [Moi] seja contemporâneo do mundo 
e que a dualidade sujeito-objeto que é puramente lógica, desapareça definitivamente das 
preocupações filosóficas. O Mundo não criou o Eu [Moi], o Eu [Moi] não criou o Mundo, 
eles são dois objetos para consciência absoluta, impessoal, e é por ela que eles estão ligados 
(SARTRE, 1994, p. 82-83).    
 

Esta teoria da personalidade é o seu primeiro empreendimento filosófico no sentido de 

“retirar a poeira da psicologia” que se ensinava na Sorbonne nos anos 1930, como registrou 

Beauvoir (2009).  

 
O que o interessava (a Sartre) antes de tudo eram as pessoas. À psicologia analítica e 
empoeirada que ensinavam na Sorbonne, ele desejava opor uma compreensão concreta, 
logo sintética, dos indivíduos. Essa noção ele tinha encontrado em Jaspers, cujo tratado de 
psicopatologia, escrito em 1913, fora traduzido em 1927; ele corrigira as provas do texto 
francês com Nizan. Jaspers opunha à explicação causal, utilizada nas ciências, outro tipo de 
pensamento que não se assenta em nenhum princípio universal, mas que apreende relações 
singulares, mediante intuições, mais afetivas do que racionais e de irrecusável evidência; 
ele a definia e a justificava a partir da fenomenologia. Sartre ignorava tudo dessa filosofia, 
mas nem por isso deixara de reter a ideia de compreensão e tentava aplicá-la (BEAUVOIR, 
2009, p. 33-34).  
 

Sartre retornava do interior para Paris, de onde diz ter passado os piores anos de sua vida3 

para  retomar  seus  estudos  no  reputado Henry IV e reencontrar seu amigo de infância Paul Nizan.  

 

 
___________________________________ 

3 Ver introdução de Aden Arabe, Paul Nizan (1960). 
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Com 16 anos, ambos avançam no Baccalauréat e preparam-se para os exames no não menos 

importante Liceu Louis Le Grand para posterior admissão na École Normale Supérieur. Nizan, já 

bastante atraído pelo materialismo histórico, foi quem lhe recomendou o escritor surrealista francês 

Marcel Proust (1871-1922), de quem Sartre se inspirou para formular sua noção de liberdade, a sua 

marca maior. A leitura de Proust, proporcionou a Sartre as primeiras ideias para contrapor a 

psicologia de sua época e a revestir de existência concreta seus personagens literários, bem como os 

estudos biográficos que marcará seu método de compreensão do homem em situação, como lembra 

Beauvoir:  

 
Uma coisa que Proust me ensinou é que há meios sociais como há espécies animais. Somos 
alguém como pequeno-burguês, ou como nobre ou como burguês ou como professor etc. 
Tudo isso se reconhece e se vê no mundo proustiano. E essa é uma coisa na qual pensei 
muito. Pensei quase que imediatamente, ou pouco depois, que o escritor deveria conhecer 
tudo do mundo, isto é, deveria pertencer a vários meios. [...] Isso me abria à vida 
contemporânea porque meus pais viviam cinquenta anos atrasados no que se refere à 
cultura e à vida. E em Paris, ao contrário, todos aqueles garotos viviam no dia-a-dia a vida 
cultural do momento. Especialmente os surrealistas. Isso era para nós, como já disse, uma 
dádiva, uma fonte de influência (BEAUVOIR, 1981/1982, p. 260-261).  
 

Na Escola Normal Superior, no período de 1924 a 1928, Sartre conhece Simone de 

Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, Raymond Aron. O seu encontro com a fenomenologia de 

Husserl ocorre em Berlim, cinco anos depois de se formar, realizar o serviço militar e iniciar sua 

carreira literária e como professor. No Instituto Francês de Berlim, com bolsa indicada pelo seu 

camarada Aron, Sartre aprofunda os estudos sobre a fenomenologia, mantendo com ela uma relação 

crítica do começo ao fim. A ao mesmo tempo, neste período, já flertava com o Partido Comunista 

Francês. (CONTAT & RIBALKA, 1970, p. 25-26) Em seu retorno, publica em 1936, “La 

Transcendence de L’Ego: esquisse d’une decription phénoménologique” sua primeira obra 

filosófica.4 A doutrina da intencionalidade é o seu ponto de partida.5 Ao analisar Descartes e Kant, 

admite  o  cogito  cartesiano  como  inefável,  pois  não  há  como negar um “Eu no Horizonte do Eu 

 

 

 

penso”. A obra ficou aproximadamente trinta anos no limbo, passando a ser reeditada como muito 

cuidado e competência por Silvie le Bon, amiga do casal e posteriormente, filha adotiva de Simone. 

___________________________________ 

4 A Transcendência do Ego: esboço de uma descrição fenomenológica (1934), uma versão portuguesa será lançada em 
Portugal, em 1994, pela editora Colibri, com tradução de Pedro M. S. Alves, onde encontra-se também o texto 
Consciência de si e conhecimento de si. Tradução de uma versão publicada em 1965 pela editoria Librairie 
Philosophique J. VRIN. 
5 Ver o texto Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl: l’intentionnalité, publicado em 1947, em 
Situations I, pela Gallimard.   
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Segundo BEAUVOIR (1960), esta obra reúne grande parte das posições filosóficas desenvolvidas 

posteriormente em “L’être et le Néant: essai d’ontologie phénoménologique” (1945) tornando-se 

uma espécie de programa de estudo até inclusive “Le Critique de la raison dialectique” (1961).6  

É neste contexto que busca produzir uma psicologia. Em compasso com a demarcação do 

seu objeto, a personalidade, em 1936 vem a publico “L’imagination” que seria a primeira parte de 

uma obra intitulada “L’image” ou “Les mondes imaginaires”. Esta obra resulta de um trabalho 

acadêmico começado em 1927 com a defesa de um Diploma de Estudos Superiores pesquisa sobre 

a imagem e a imaginação. Porém, a sua teoria sobre o imaginário, uma tentativa de constituir uma 

psicologia fenomenológica ou ainda uma descrição da imaginação, tendo como fundamento a teoria 

da consciência husserliana, só será publicada em 1940 (CONTAT & RIBALKA, 1970, p. 77-80). A 

psicologia concreta, a qual o autor dedica todo seu esforço de juventude, por mais de dez anos 

(1927-1938), consistiu num tratado sistemático de Psicologia Fenomenológica intitulado 

preliminarmente de “La Psyché”, mas que acabou sendo interrompido em 1938, tendo mais de 400 

páginas redigidas, jamais publicadas. Parte deste empreendimento veio a público em 1939, como 

“L’esquisse d’une théorie des émotions”.7 A sua teoria da emoção implica na compreensão da 

intencionalidade da consciência, pois emoção mostra-se como uma ocorrência onde temos um 

sujeito emocionado e um objeto emocionador formando uma unidade sintética:  

 
é evidente, na verdade, que o homem que tem medo tem medo de alguma coisa. Mesmo 
que se trate de alguma daquelas angustias indefinidas que sentimos no escuro, numa rua 
sinistra e deserta, etc., é ainda de certos aspectos da noite, do mundo, que se tem medo 
(SARTRE, p. 57, 2007).  
 

Para Sartre (2007), a emoção é uma ocorrência da realidade humana, um fenômeno singular-

universal que pode ser verificado, compreendido, modificado. Trata-se do homem aí, no tempo e no 

espaço, em relação com um objeto, no mundo, para o qual sua emoção se dirige. Portanto, isso que 

emociona está fora do homem, na realidade objetiva, não se constitui como produto da sua 

subjetividade. A emoção enquanto fenômeno se define como uma ocorrência psicofísica, que toma 

o homem desde o seu corpo e sem pedir licença ao Ego. 

 ___________________________________ 

6 “O Ser e o Nada: Ensaio de Ontologia Fenomenológica” traduzido e publicado no Brasil em 1997 pela editora Vozes e 
“Critica da Razão Dialética: Tomo I – Teoria dos conjuntos práticos” publicada pela DP&A Editora em 2002. 
7 Paris: Hermann, 1939. 
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Sartre em seus estudos leva ao limite a ideia de compreender o homem na realidade, em sua 

situação concreta no mundo, aí mesmo onde ocorre a emoção e a imaginação. Nesta relação entre 

consciência e mundo ou sujeito e objeto, o conhecimento se faria outro que a consciência, porém 

resultante da sua relação, tensa, garantindo ao em-si ou realidade objetiva, a sua irredutibilidade. As 

representações não habitam a consciência, pois é a dialética entre o para-si e o em-si, bem como a 

superação de todos os dualismos8, por onde pensa formular uma ontologia capaz de sustentar sua 

psicologia concreta, científica.   

Sua dialética jamais dispensou o materialismo histórico, só intensificou sua presença como 

filosofia de sua época, desde seus primeiros estudos, marcando posicionamento crítico ao 

materialismo dialético ou metafísico, este que em Questão de Método recebera as mais severas 

críticas. 

Sua filosofia da liberdade ganha densidade com o ensaio ontológico L’être et le Néant 

(1943). Este sim, com uma recepção extraordinária na França do pós-guerra, posicionando o autor 

como um dos mais importantes de sua época. Na esteira disso, em seu discurso Existencialisme est 

un Humanisme (1946) a esperança abre novamente os caminhos aos movimentos sociais, 

destroçados pela guerra, com uma doutrina que se propõe a tudo reconstruir, tendo como sujeito o 

homem, tomando a história na mão e fazendo outra coisa do terrível destino que a humanidade 

havia escolhido para si, por meio da barbárie nazifascista. Sartre se posiciona, sempre criticamente, 

mas ao lado dos comunistas, nesta tentativa de refletir e escolher um destino menos destruidor para 

o mundo. Neste contexto, o homem é compreendido como um projeto, como um movimento que o 

implica com os outros homens e sua época...  

 
aquilo que se projeta num futuro, e que tem consciência de estar se projetando no futuro. 
[...] o homem é um projeto que se vive a si mesmo subjetivamente ao invés de musgo, 
podridão ou couve-flor; nada existe antes desse projeto; não há nenhuma inteligibilidade no 
céu, e o homem será apenas o que ele projetou ser. Não o que ele quis ser, pois entendemos 
vulgarmente o querer como uma decisão consciente que, para quase todos nós, é posterior 
àquilo que fizemos de nós mesmos”. [...] “o primeiro passo do existencialismo é o de por 
todo homem na posse do que ele é de submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. 
[...] não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita individualidade, 
mas que ele é responsável por todos os homens (SARTRE, 1987, p. 06). 

 

 

3. O MÉTODO: PROGRESSIVO-REGRESSIVO 
___________________________________ 

8 Ver Introdução de L’être e le néant (1943). 



  
       
 

 

Página 68 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

Em Questão de Método como Introdução a Crítica da Razão Dialética Sartre leva ao limite 

o tema a liberdade e do engajamento para expor suas críticas em relação a um marxismo paralisado, 

estagnado, esclerosado que se conforma ao produzir conhecimento com certo número de afirmações 

a priori, resultando numa visão mecânica da história, descolado das ações concretas dos homens e 

seus grupos.  

 
“Não mais se trata de estudar os fatos dentro da perspectiva geral do marxismo, para 
enriquecer o conhecimento e para iluminar a ação: a análise consiste unicamente em se 
desembaraçar do pormenor, em forçar a significação de certos acontecimentos, em 
desnaturar fatos ou mesmo em inventá-los para reencontrar, por baixo deles, como sua 
substância, “noções sintéticas”, imutáveis e fetichizadas.” [...] O princípio heurístico: 
“procurar o todo através das partes” tornou-se esta prática terrorista: liquidar a 
particularidade (SARTRE, 1987, p.123). 
 

Sartre, reafirma seu compromisso com a história a partir dos próprios homens e o marxismo 

como a filosofia insuperável de seu tempo, sem desconsiderar aspectos da dialética hegeliana, que 

explicaria o homem e sua época em suas relações, partindo das situações concretas para produzir 

verdades devindas, fazendo-se por processos de totalização que jamais termina, uma totalidade 

destotalizada (SARTRE, 1987, p. 145). 

 
Considero o marxismo como insuperável filosofia do nosso tempo e porque julgo a 
ideologia existencialista e seu método “compreensivo” como um território encravado no 
próprio marxismo, que a engendra e a recusa ao mesmo tempo. [...] Se algo como uma 
Verdade deve poder existir numa Antropologia, ela deve ser devinda, deve fazer-se 
totalização. A totalização está em permanente curso como Historia e como Verdade 
histórica. (SARTRE, 1987, p. 111-112) 
 

A razão dialética somente se contrapõe aos objetivismos e subjetivismos se estudar de fato 

“o homem ou o grupo de homens na totalidade sintética de suas significações e das suas referências 

à totalidade em curso” (SARTRE, 1987, p. 112).  

Esta é a inteligibilidade que orienta seu percurso intelectual numa tentativa de desvencilhar-

se do idealismo, seja dissolvendo o real na subjetividade ou negando a subjetividade real em 

proveito da objetividade. Para o autor a subjetividade é um momento no processo objetivo, o da 

interiorização da exterioridade, algo que se esvai e ressurge constantemente. Por objetividade, 

temos aqui o domínio do modo de produção da vida material sobre o desenvolvimento da vida 
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social, política e intelectual, que mantém o homem sob o jugo da escassez, conforme esclareceu 

Marx em sua extensa obra.     

É neste contexto sócio-histórico que família e infância ganham vida em sua antropologia 

filosófica. Exemplar é a biografia de Flaubert com o título de l’idiot de la famille (1971), onde 

ganha expressão o tema do pertencimento a uma classe e a noção de infância como chaga profunda, 

sempre escondida, isso que subsiste no adulto como passado, mas também futuro. A compreensão 

biográfica implica em estabelecer os nexos sobre a forma pela qual o adulto se reproduz e se 

reproduzirá contra a sua infância, por ela e com ela. Neste sentido a noção de classe social e sujeito 

encontram-se imbricadas por um conjunto de mediações, tecido complexo das relações humanas. 

Neste contexto, a compreensão do homem só se dá por um ato investigativo interdisciplinar capazes 

de verificar cada uma das mediações que implicam a criança no mundo, em uma família, com seu 

corpo, pensamentos e emoções. O método sartreano, progressivo-regressivo,  

 
é heurístico e determina progressivamente a biografia, aprofundando a época, e a época 
aprofundando a biografia. Longe de procurar integrar logo uma à outra, mantê-las-á 
separadas até que o envolvimento recíproco se faça por si mesmo e ponha um termo 
provisório na pesquisa (SARTRE, 1987, p. 171).  
 

Para Sartre, infância decide no sentido de que é nela que o projeto se instala no sujeito por 

meio do contexto sócio-histórico e dos tecimentos com adultos que demarcam seu campo dos 

possíveis fornecendo os recursos e utensílios, até mesmo o pensamento e a prática pela qual a 

criança vai se orientando em suas primeiras incursões no mundo. A criança vive todo este universal 

como particular, vivenciando sua condição futura por meio de hábitos, sentimentos, interesses, 

necessidades e desejos, técnicas e artefatos que encontram-se acessíveis, disponíveis em seu grupo 

de origem. A família faz esta mediação que aproxima projeto e desejo de ser, que na vida adulta vai 

demarcar sua (in)viabilização levando ao sofrimento ou realização.   

 
é a infância que modela preconceitos insuperáveis, é ela que faz sentir, na violência da 
domesticação e nos desnorteamentos do domesticado, o pertencimento ao meio como um 
acontecimento singular. Só a psicanálise permite, hoje, estudar a fundo o processo pelo qual 
uma criança, no escuro, tateante, vai tentar desempenhar, sem compreende-lo, o 
personagem social que os adultos lhe impõe, só ela nos mostrará se a criança sufoca em seu 
papel, se procura fugir dele ou se o assimila inteiramente. Apenas ela permite encontrar o 
homem inteiro no adulto, isto é, não somente suas determinações presentes como também o 
peso de sua historia (SARTRE, 1987, p. 138). 
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A família é este ponto de inserção da criança em sua classe e no meio que a circunda, ainda 

que parte desta vivência seja feita sozinha, será sempre constituída pelo movimento geral da história 

e vivida, simultaneamente pela sua profundida e opacidade. É assim, pertencendo a determinado 

grupo, que a criança vive e conhece, com maior ou menor clareza, sua condição no mundo, como 

parte de uma classe. Para Sartre, ainda que o conjunto de nossas ideias, preconceitos e crenças 

pareçam insuperáveis, visto que foram experimentadas na sua infância, esta “chaga profunda” que 

tem função em nossas cegueiras e reações irracionais, mesmo as sanhas, paixões loucas e 

criminosas, podemos encontrá-las todas nestas relações diretas e presentes do sujeito com o meio e 

sua classe. Podemos encontrá-las pois foram vividas e tomadas como objeto da consciência, diante 

do qual não podemos negar a sua ocorrência, ainda que para isso tenhamos que superar os 

mecanismos da má-fé.  

 
“Tendo definido a situação do homem como uma escolha livre, sem desculpas e sem 
auxílio, consideramos que todo homem que se refugia por trás da desculpa de suas paixões, 
todo homem que inventa um determinismo, é um homem de má fé. [...] A má fé é, 
evidentemente, uma mentira, pois dissimula a total liberdade do engajamento” (SARTRE, 
1987, p. 19). 
 

A sociologia e a educação ganham relevo no pensamento sartreano enquanto incorpora a 

premissa marxista de que os homens fazem a história, eles próprios, a sua história, mas num meio 

dado que as condiciona, com o devido esclarecimento de que as circunstâncias e a educação que 

produzem os homens são modificadas precisamente por estes mesmos homens, tanto que o 

educador deve ser, ele próprio, educado. De forma que, para Sartre, em Marx já encontra-se ligados 

e de forma inseparável tanto os caracteres da determinação externa quanto da unidade sintética e 

progressiva que é a práxis humana (SARTRE, 1987, p. 150). A transcendência destas oposições da 

exterioridade e interioridade acaba sendo enfatizada no pensamento sartreano, para quem o “homem 

caracteriza-se antes de tudo pela superação de uma situação, pelo que ele chega a fazer daquilo que 

se fez dele, mesmo que ele não se reconheça jamais em sua objetivação” (SARTRE, 1987, p. 152). 

A práxis aqui ganha duplo sentido: da negatividade, de uma negação da negação, da positividade, 

sobre o que ainda não foi.   
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Simultaneamente fuga e salto para frente, recusa e realização, o projeto retêm e revela a 
realidade superada, recusada pelo movimento mesmo que a supera: assim, o conhecimento 
é um momento da práxis, mesmo o mais rudimentar: mas este conhecimento nada tem de 
um saber absoluto: definido pela negação da realidade recusada em nome da realidade a 
produzir, ele permanece cativo da ação que ilumina e desaparece com ela (SARTRE, 1987, 
p. 152). 
 

Estes aspectos do pensamento sartreano mantém viva a sua atualidade e o interesse em 

reascender a sua dialética que desemboca na constatação de um homem livre, sujeito da história, 

passível de ser conhecido em suas ações, biografia, enquanto práxis individual que é motor da 

histórica social. O tema da interiorização do exterior e exteriorização do interior ganha vida para 

demarcar a noção de práxis como: uma passagem do objetivo ao objetivo pela interiorização. 

Contudo, os sujeitos não podem ser confundidos como moléculas que se chocam e, embora estejam 

situados, num contexto onde as condições estão dadas a priori e os interesses antagônicos 

encontram-se em disputa, cada sujeito e grupo compreende e supera-se a si e ao outro por meio das 

suas próprias ações no mundo. Nos parece pouco provável que estas questões estejam 

completamente resolvidas nos dias de hoje, o que torna necessário revigorar este importante debate 

entre existencialismo, psicanálise, fenomenologia e o marxismo, que mobilizou tantos pensadores, 

entre eles Sartre e Adorno, mas também Herbert Marcuse9 e George Lukács10, que vêm sendo 

reiteradamente objeto de nossos estudos e reflexões. Aqui, revela-se a importância de uma análise 

mais cuidadosa do debate com pós-estruturalismo, com a teoria crítica da sociedade, os marxismos 

e psicanálises mais recentes. 

O existencialismo enquanto uma antropologia encravada na filosofia do século, o marxismo, 

expresso sobretudo na sua obra literária, em suas biografias, peças de teatro, posteriormente, em seu 

engajamento político, se preocupa em desvelar o homem concreto, em situação, este que ganha sua 

forma na realidade, no mundo objetivo, que primeiro existe para depois em relação com os outros 

homens/mulheres, com a sua época, com a materialidade disponível e acessível, com a 

temporalidade  que  implica   um  passado,  presente  e  futuro,  sendo  este  último  decisivo  para  a  

 

 

 
___________________________________ 

9 MARCUSE, H. Materialismo Histórico e Existência. (Traduzido do original alemão por Vamireh Chacon) Rio de 
Janeiro, Tempo Brasileiro, 1968.  
10 LUKÁCS, G. Existencialismo ou Marxismo? (Traduzido por José Carlos Bruni). São Paulo: Livraria Editora Ciências 
Humanas, 1979. 
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compreensão do projeto e desejo de ser ou como uma personalidade se constitui, no mundo, homem 

entre homens, coisas entre coisas.  

O ponto de partida está no estudo da consciência como algo no mundo, fora do homem, algo 

que acontece na relação do homem com o mundo. Sartre refuta todo o mentalismo de sua época que 

impregnava a psicologia e o pensamento moderno. Para quem o Ego tinha lugar dentro do homem, 

de forma substancial ou formal (SARTRE, 1994). O método consistia em partir da realidade para 

elucidar o fenômeno, não reduzindo o objeto ao seu sentido. Ao constatar os dois absolutos em 

relação, um de objetividade e outro de subjetividade, posicionava-se pelo conhecimento garantido 

na relação e rompia com uma tradição filosófica que considerava apenas “um” absoluto como 

sustentáculo do conhecimento, equívocos que permanecem nos idealismos e materialismos até 

nossos dias. A realidade humana tornara-se passível de ser conhecida, sendo por isso, passível de 

uma intervenção afim de transformá-la. A realidade está fora do homem. O homem está no mundo, 

situado e em relação com sua época, com os outros, as coisas, o seu tempo. A realidade existe, e 

cabe apenas ao homem transforma-la. Omitir-se a essa missão é mesmo assim uma escolha, a 

escolha de ser objeto da história feita por outros.  
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RESUMO 

Observa-se que há interpretações que mostram uma incompatibilidade entre o fato de a consciência 
ser vazia e haver constituição de personalidade, em Sartre. Defendemos que essa é uma falsa 
incompatibilidade. Para isso, vamos analisar dois trabalhos desenvolvidos por pesquisadores 
sartrianos: o texto denominado de “Multiplicidade de modos de ser em O Ser e o Nada: problemas e 
limites de uma leitura dualista” de Fernanda Alt e o texto com o título “Os paradoxos da 
consciência” de Vincent de Coorebyter. Para Fernanda Alt, a consciência não é translúcida e ela 
fundamenta essa defesa com a crítica às interpretações que constatam um dualismo radical entre o 
Ser e o Nada. Para Vincent de Coorebyter, a consciência sartriana é vazia, o que garante a 
imprevisibilidade de comportamento do indivíduo, embora ele admita que há uma contradição sobre 
esses aspectos na obra sartriana. O objetivo desse trabalho é afirmar (em consonância com 
Coorebyter e em desacordo com Alt) que, em Sartre, a consciência é translúcida e isso é 
fundamental para a crítica que ele faz ao idealismo. Portanto, a consciência é completamente livre. 
Mas, ao mesmo tempo, (em consonância com Alt e em desacordo com Coorebyter) ela constitui 
atitudes previsíveis, o que garante o desenvolvimento de uma personalidade e a possibilidade da 
psicanálise existencial. A chave da resolução desse problema está na compreensão do projeto 
original como a eleição das prioridades do sujeito. O projeto original não precede a existência, mas, 
ao contrário, encontra-se no futuro. A consciência é livre para eleger suas prioridades, mas depois 
que as elege, não as modifica sem a completa alteração de seu ser-no-mundo.    
 
Palavras-chave: Sartre. Não-ser. Personalidade. Identidade. Contingência. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em Sartre, não há estruturas anteriores que nos predestinam a viver de certo modo: nem 

alma, nem um ego transcendental, nem categorias do entendimento. Também nosso passado não é 

causa dos acontecimentos presentes: somos livres para fazermos nossas escolhas e muito menos 
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determinados do que imaginamos. Isso ocorre graças a uma consciência vazia, intencional, que é o 

próprio não-ser. Então, como se explica a previsibilidade de comportamentos nas pessoas? Como 

podemos falar da constituição da personalidade do indivíduo? Por que, então, devemos nos 

preocupar com a infância? 

Podemos dizer que Sartre desenvolve a psicanálise existencial ao responder implicitamente 

essas perguntas, a partir da ausência de estruturas anteriores para a consciência e sua consequente 

liberdade. Mas esse desenvolvimento foi realizado de forma complexa, de tal modo que os 

pesquisadores ocasionalmente podem acreditar haver uma inconsistência em sua teoria.  

Algumas vezes, aqueles que estudam com profundidade a psicanálise existencial apresentam 

dificuldade em conceber a consciência como sendo translúcida e totalmente livre. Por outro lado, 

aqueles que se debruçam nas análises ontológicas e epistemológicas de Sartre, percebem a 

consciência vazia como o ponto de partida do filósofo para a crítica ao idealismo, contudo, pode 

ocorrer dificuldade na compreensão da constituição da personalidade em Sartre. Assim, o objetivo 

desse trabalho é mostrar que não há inconsistência em Sartre, mas pode haver equívocos nos vários 

modos de interpretação. 

Como metodologia, vamos apresentar e analisar interpretações de apenas dois autores que 

divergem entre si. De fato, podemos dizer que essas duas interpretações refletem o posicionamento 

de duas correntes de pesquisadores. A finalidade disso é mostrar os possíveis equívocos, através da 

explicitação de conteúdos da obra de Sartre, especialmente em “O ser e o nada”. 

Para apresentar essa divergência, de forma breve, podemos dizer que, de um lado, Fernanda 

Alt, no artigo intitulado “Multiplicidade de modos de ser em O Ser e o Nada: problemas e limites 

de uma leitura dualista” (2017), afirma basear-se nas críticas de Merleau-Ponty, para trazer uma 

interpretação que contesta a visão da translucidez do para-si. Para isso, ela explora o fato de que 

Sartre, ao criticar o dualismo na história da filosofia, não poderia criar o para-si tão cindido do ser. 

Por isso, em um primeiro tópico, mostraremos que, de fato, essa cisão não existe, mas que isso não 

é suficiente para concluir a opacidade do para-si. 

Por outro lado, Vincent de Coorebyter, no texto intitulado “Os paradoxos da consciência”, 

apresenta os aspectos da teoria de Sartre que apontam para uma consciência “vazia, intencional, 

voltada para o mundo” (COOREBYTER, 2017, p. 14) e, justamente por isso, ele afirma que não há 
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regras para espontaneidade da consciência. Por isso, em um segundo tópico desse trabalho, 

mostraremos que essa espontaneidade não é tão sem regras assim. Logo, vamos também observar 

alguns equívocos cometidos por Coorebyter ao longo de seu artigo. 

 

1. A TRANSLUCIDEZ DA CONSCIÊNCIA 

 

No início de seu artigo, Fernanda Alt (2017, p. 277) menciona a crítica feita por Sartre ao 

dualismo na filosofia, no começo de “O ser e o nada” (2011). Então ela questiona se a utilização de 

termos como o em-si e o para-si, por Sartre, como seres absolutamente cindidos, não seria uma 

recaída ao dualismo. 

Defendemos que não seria uma recaída ao dualismo por vários motivos. Mas, em primeiro 

lugar, é preciso compreender o que é esse em-si e esse para-si, em Sartre. O Em-si é um modo de 

ser que é plena plenitude, ou seja, é o tipo de ser que possui ser (o princípio da identidade consigo 

mesmo).  

É preciso compreender esse sentido de ser-em-si, que é o sentido de ser determinado, que 

não escolhe, que não é livre, que pode ser percebido. Esse ser não é precisamente os objetos 

materiais, embora muitos objetos materiais sejam determinados, ou seja, não podem se movimentar 

e nem se modificar, a não ser por uma força exterior a eles. Os objetos simplesmente são. Contudo, 

há também coisas que são “imateriais” e que possuem ser-em-si, como é o caso do passado vivido 

pelo para-si (SARTRE, 1943, p. 156). O passado é ser, porque ele é determinado: ele não pode ser 

modificado por si mesmo, mas pode ser reinterpretado pelo para-si.  

Mas, como o passado é constituído? Através de cada escolha do para-si (no presente) 

projetada para o futuro. A síntese originária é o que reúne o significado, é o ser-em-si-para-si, ou 

seja, o próprio valor (SARTRE, 1943, p. 621). É no sentido da síntese originária, que podemos falar 

que o passado (que é em-si) é constituído pelo para-si. Isso responde as indagações de Fernanda Alt 

quando ela supõe que: “Pode-se ainda observar que há uma dificuldade do próprio Sartre no que se 

refere às definições do passado como sendo um em-si” (ALT, 2017, p. 282). 

É preciso também compreender o sentido de ser-para-si, que é precisamente o sentido de não 

ser determinado. O para-si é aquele que escolhe, que se projeta, que se direciona, que intenciona, 
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que percebe, que é, portanto, livre. Sua liberdade só é possível porque é o não-ser, que significa não 

ser determinado. A consciência é livre justamente porque ela não é determinada. Também, em 

relação ao para-si, não há a equivalência do senso comum, como sendo o imaterial. Inclusive, há 

uma dimensão corporal, que é o próprio para-si: o corpo que escolhe, que dança, que anda, que 

escreve (SARTRE, 1943, p. 344).  

Por ser sem ser, o para-si é sempre relação ao ser (SARTRE, 1943, p. 156). E essa palavra 

“relação” só pode ser utilizada no modo didático, pois o para-si é movimento no próprio mundo. 

Para-si pode ser interpretado como para o ser, em direção ao ser que ele não é, presença ao ser. “[...] 

a presença a si é uma degradação imediata da coincidência, pois pressupõe separação. Mas se 

indagamos agora ‘que é que separa o sujeito de si mesmo?’ seremos obrigados a admitir que é 

nada” (SARTRE, 2011, p. 126). De fato, não há para-si que não seja intencionamento de ser, que 

não se afete por um ser que não coincide com ele mesmo (SARTRE, 2011, p. 127). “Não foi um ser 

exterior que expulsou o Em-si da consciência, mas o próprio Para-si é que se determina 

perpetuamente a não ser Em-si. Significa que só pode fundamentar-se a partir do Em-si e contra o 

Em-si” (SARTRE, 2011, p. 135). O para-si não é o em-si do passado, mas o constitui, por isso não 

há nada que o separe. Contudo, o para-si não pode estar presente a ele mesmo, mas somente ao 

passado que ele não é mais. Esse é um dos motivos pelo qual a dualidade não existe, pois não existe 

consciência sozinha. Mesmo quando ela intenciona o eu que é externo a ela mesma, ela intenciona 

um ser: ela depende do ser para existir. Por isso Sartre não é idealista: ele não aceita a existência de 

alma ou de categorias anteriores à existência. A consciência é vazia e sempre relaciona-se com o 

ser.    

Não há consciência sozinha, fora ou independente do mundo. Esse é o aspecto da 

dependência ontológica da consciência em relação ao ser. O para-si intenciona o ser através da 

presença ao ser e através da projeção para o ser do futuro. É nesse sentido que o para-si é o que não 

é e não é o que é. Ele não é ser, mas ele é movimento para o ser, na maneira de não ser tal ser. 

Se por um lado, pode haver mundo sem consciência, por outro lado, não pode haver 

interpretação de mundo sem consciência. Isso é o que podemos chamar de dependência 

epistemológica do ser em relação ao para-si. Por isso Sartre não é realista. Embora o ser não precise 
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da consciência para existir, ele precisa da consciência para ser interpretado. É a consciência que dá 

ao ser significado. 

O fenômeno é então a “relação” entre a consciência e o objeto. É a própria essência 

(SARTRE, 1943, p. 14-15), que não é anterior à existência, mas que revela o em-si. Assim, o 

sentido dos objetos é revelado na relação fenomênica e por isso mesmo que essa concepção 

contrapõe ao dualismo presente na história da filosofia, principalmente em relação ao dualismo 

epistemológico de Kant. O fenômeno de Kant é também a relação entre sujeito e objeto, é aquilo 

que pode ser também conhecido, mas está em oposição ao númeno, que diz respeito à verdade das 

coisas, à coisa-em-si, que é inacessível (SARTRE, 1985, p. 142). Ao contrário, o fenômeno de 

Sartre acessa o ser, não vela o em-si, mas o revela. Essa é precisamente a dualidade atacada por 

Sartre: “Não há, no ser concebido, o menor esboço de dualidade: é o que queremos expressar 

dizendo que a densidade de ser do Em-si é infinita” (SARTRE, 2011, p. 122). Em outras palavras, a 

crítica de Sartre é ao dualismo gerado pelo idealismo, como se houvesse uma impossibilidade de se 

chegar à essência e à verdade através da experiência. 

Através da consciência, a essência manifesta-se de duas formas: em primeiro lugar, quando 

a consciência está presente ao objeto. Em segundo lugar, constituindo objeto (passado) através de 

suas atitudes que serão vistas por outra consciência (ser-para-outro).  

Acima, falamos mais sobre o primeiro modo. O segundo modo será enfocado a seguir. 

 

2. A PERSONALIDADE EM SARTRE 

 

De acordo com o que acabamos de defender, Vincent de Coorebyter (2017) também afirma 

que a consciência é “vazia, intencional, voltada para o mundo”(COOREBYTER, 2017, p. 14) e que 

“não há representação em nós” (COOREBYTER, 2017, p. 17), uma vez que, para Sartre, o para-si e 

o em-si estão em um ato só.  

Contudo, apesar de afirmar uma “autodeterminação” da consciência, ele também afirma a 

“espontaneidade” e “imprevisibilidade” do para-si. Isso é o que vamos contestar nessa sessão. 

Apesar da consciência ser primeiramente irrefletida, o modo de posicionar-se e de relacionar-se 

com as coisas é reflexo de sua escolha mais fundamental, ou seja, de seu projeto original, conforme 
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iremos mostrar. Portanto, ela não é “sempre sem regras” (2017, p. 37) e nem tão leve (2017, p. 40), 

como afirmado por Coorebyter.  

Para Sartre, “a deliberação voluntária é sempre ilusória. [...] Quando a vontade intervém, a 

decisão já está tomada, e a vontade não tem outro valor senão o de anunciadora” (SARTRE, 2011, 

p. 556-557).  

Para Sartre, o móbil (uma emoção, um sentimento, ou a vontade) além de não ser causa da 

escolha, ele é consequência do projeto original. Dessa forma, é possível falar em uma consciência 

vazia, mas que produz atitudes previsíveis e não exatamente espontânea.  

Vamos dar um exemplo para ilustrar como isso funciona na prática: sinto medo da chegada 

do fim da democracia, da perda dos direitos dos trabalhadores, das prisões injustas. Sinto vontade 

de transformação. Esse medo vivenciado constantemente no momento atual, constitui um quadro de 

pânico. Por outro lado, sinto vontade de participar mais de movimentos e de ações políticas. Mas 

esse medo e essa vontade só são vivenciados por mim porque em meu projeto original está a 

escolha pela justiça. Em sua teoria, Sartre coloca ênfase tanto nos seres que não dependem de mim, 

como por exemplo, o atual governo, quanto no ser do projeto original, que é minha escolha mais 

profunda. Não existe medo que seja de nada, todo medo é medo de alguma coisa (SARTRE, 1995, 

p. 70), bem como todo intencionamento é voltado para algo. A emoção é um modo de estar da 

consciência quando ela vivencia uma situação urgente e difícil. Mas essa situação urgente e difícil 

só pode ter significado a partir da iluminação de um projeto original. 

Pensar que escolho o tempo inteiro de forma espontânea não é condizente com a teoria 

sartriana. Mas esse tipo de confusão é comum, pois Sartre suspende todos os valores. Para ele, 

nenhum valor é necessário. Entretanto, é preciso enfatizar que, em sua teoria há necessidade do 

valor para cada para-si (SARTRE, 1985, p. 80-81). Ou seja, não há para-si sem valor. E esse valor é 

propriamente o projeto original, que acaba por atrelar-se a todas as condutas.  

Não deixamos de ser livres porque não seguimos todos os nossos impulsos, ao contrário, 

isso significa que somos consciências de prioridades. Abrimos mão de pequenas liberdades, 

chamadas de vontades, para nos constituir de acordo com o que decidimos prioritariamente. Em 

outras palavras, há graus de liberdade. 
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Costumo fazer uma comparação didática do projeto original de Sartre com um tipo de jogo 

de RPG. O início do jogo é como nossa infância: você recebe uma quantidade fixa de poderes e 

precisa distribuir essa quantidade para cada competência: inteligência, força, coragem, compaixão. 

Mas depois que você define, você não pode mais redistribuir os poderes, sem mudar seu ser no 

mundo, ou seja, sem matar o seu personagem. Vejamos o exemplo que Sartre utiliza: 

 
Para a opinião corrente, ser livre não significa apenas escolher-se. A escolha é considerada 
livre se for de tal ordem que houvesse podido ser outra. Saio em excursão com amigos. Ao 
fim de várias horas de caminhada, aumento minha fadiga, que acaba por tornar-se bastante 
penosa. A princípio, resisto, mas depois, de repente, entrego-me, desisto, jogo minha sacola 
à beira do caminho e caio ao lado dela. Irão reprovar minha atitude, entendendo-se com isso 
que eu era livre, ou seja, não apenas que nada nem ninguém determinou meu ato, mas 
também que eu poderia ter resistido à minha fadiga, fazer como meus companheiros e 
aguardar o momento próprio para descansar. Irei me defender dizendo que estava cansado 
demais. Quem tem razão? Ou melhor, a discussão não estará em bases erradas? Não resta 
dúvida de que eu podia ter agido de outro modo, mas o problema não é esse. Seria melhor 
formular assim: podia eu ter agido de outro modo sem modificar sensivelmente a totalidade 
orgânica dos projetos que sou, ou então o fato de ter resistido à minha fadiga, em vez de 
permanecer como pura modificação local e acidental de meu comportamento, só podia 
produzir-se graças a uma transformação radical de meu ser-no-mundo – transformação, 
aliás, possível? Em outras palavras: eu podia ter agido de outro modo, mas a que preço? 
(SARTRE, 2011, p. 560). 

 

Sartre continua na explanação dessa situação e afirma que, nesse caso específico, ele possuía 

as mesmas condições físicas de seus amigos, bem como o mesmo cansaço. A diferença é que ele “é 

fraco” e seus amigos não. Contudo, “ser fraco” nada mais é do que a maneira com que ele padece 

sua fadiga, como ele se escolheu, como ele se projeta no mundo. 

 
Portanto, se quero compreender em que condições posso padecer uma fadiga como 
intolerável, não devo recorrer a pretensos dados de fato, que se revelam apenas como uma 
escolha; é necessário tentar examinar essa escolha e verificar se ela não se explica na 
perspectiva de uma escolha mais ampla, na qual se integraria como estrutura secundária. 
[...] Esse projeto originário de recuperação é, portanto, certa escolha que o Para-si faz de si 
mesmo diante do problema do ser (SARTRE, 2011, p. 561-563). 
 

É através da escolha de “ser fraco” que se apreende a fadiga como algo rígido (SARTRE, 

2011, p. 564), que não pode ser superado. Sartre mostra que somos completamente livres, mas que 

fazemos uma escolha original, que diz respeito a nossas prioridades, de tal modo que todas as outras 

escolhas em geral estejam vinculadas a ela. Por isso, não fazemos novas escolhas a todo momento e 
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por isso, constituímos uma personalidade com certa previsibilidade no comportamento. Podemos 

até pensar na possibilidade de assumirmos outras atitudes fundamentais, mas “jamais as 

consideramos a não ser pelo lado de fora, como os comportamentos do Outro” (SARTRE, 2011, p. 

573).  

Portanto, Sartre contesta firmemente a imprevisibilidade dessas atitudes fundamentais, 

vinculadas ao projeto original:  

 
[...]não devemos representar a escolha original como ‘produzindo-se a si mesmo a cada 
instante’; seria voltar à concepção instantaneísta da consciência, da qual Husserl não pode 
sair. Uma vez que, ao contrário, é a consciência que se temporaliza, é necessário 
compreender que a escolha original entende o tempo e identifica-se com a unidade dos três 
ek-stases. Escolher-nos é nadificar-nos, ou seja, fazer com que um futuro venha a nos 
anunciar o que somos, conferindo um sentido ao nosso passado. [...] Escolher é fazer com 
que surja, com meu comprometimento, certa extensão finita de duração concreta e contínua, 
que é precisamente a que me separa da realização de meus possíveis originais. Assim, 
liberdade, escolha, nadificação e temporalização constituem uma única e mesma coisa 
(SARTRE, 2011, p. 573-574). 
 

 É assim que podemos reafirmar que Sartre concebe a ausência de ser da consciência como 

fundamento da liberdade e, ao mesmo tempo, como possibilidade de constituição de identidade em 

uma síntese temporária originária: a biografia interpretada pelo olhar do outro, constituída a partir 

de um rastro de existência através das vivências, que estão no passado, mas que foram desenhadas a 

partir das escolhas do presente rumo ao futuro. 

 Uma outra questão, colocada por Vincent de Coorebyter, que consideramos não ter sido bem 

formulada ou pelo menos não tão bem desenvolvida é a seguinte: “Ora, toda pessoa diz ‘Eu’ sem 

hesitar e atribui um Eu psíquico do qual não duvida. É necessário, a partir de então, acrescentar um 

Ego as (sic.) estruturas fundamentais da consciência, quer dizer, considerar que esta é 

necessariamente pessoal?” (COOREBYTER, 2017, p. 28). 

 A consciência é o presente, enquanto que o Ego é constituído como um conjunto de ações e 

estados passados dessa consciência. Assim, esse Ego está fora da consciência e é em-si. A 

consciência é presente, é para-si e pode ser classificada em três tipos. A consciência irrefletida é a 

consciência que posiciona o objeto. Em outras palavras é a consciência que não posiciona a si 

mesma, ou seja, quando ela está no modo imediato: a consciência que dança, que corre, que 

escreve, que senta, que fala, etc. A consciência refletida é a consciência que posiciona a consciência 
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irrefletida, ou seja, que consegue descrever o processo vivido pela consciência irrefletida. Por 

exemplo, quando me perguntam “o que você está fazendo?” eu respondo “estou escrevendo”. A 

consciência refletida é consciência de consciência, ou seja, é uma meta consciência. E a consciência 

reflexiva é a consciência que posiciona a consciência refletida, na maneira de sentir uma emoção 

em relação à percepção do processo vivenciado pela consciência irrefletida. Por exemplo: a 

consciência irrefletida é o próprio ato de escrever. A refletida é a percepção do meu ato de escrever. 

E meu orgulho por estar escrevendo o que escrevo a consciência reflexiva.  

Mas, podemos indagar como a consciência liga-se ao Ego, que está no passado, que ela foi 

responsável por sua constituição, mas que no agora ela não é ele mais? Sartre dá o exemplo do 

voyeur que estava olhando no buraco da fechadura, em um processo da consciência irrefletida. 

Somente com pelo menos a suposição do olhar do outro e com a vergonha sentida no processo da 

consciência reflexiva é que o para-si se identifica com o Ego, que na verdade ele não é. Sartre fala 

de dois sentimentos específicos: a vergonha e o orgulho. 

Assim, faz sentido essa frase do Coorebyter: “É somente na reflexão, com efeito, que se 

afirma um Eu. Ao contrário, uma consciência irrefletida descrita de maneira não reflexiva mantem-

se rigorosamente impessoal” (COOREBYTER, 2017, p. 28).  Entretanto, as consequências dessas 

afirmações ao longo de seu texto parecem-me equivocadas:  
 

Mas por quê (sic.), a partir desse momento, um Eu aparece na reflexão? Por quê (sic) cada 
um de nós dizemos espontaneamente “Eu”, endossando uma individualidade? A resposta 
sartriana vem neste momento em dois tempos, que repousam sobre a distinção entre dois 
tipos de Eu ou de Ego. O Eu pode ser tanto o Eu (Je) formal da consciência, o sujeito 
transcendental da filosofia idealista de Kant, como o Eu psíquico (Moi), a singularidade 
pessoal (COOREBYTER, 2017, p. 28-29). 
 

 Sobre esse aspecto, preciso discordar de Coorebyter, pois em Sartre, não há nem o sujeito 

transcendental, nem o eu psíquico. Os dois “eus” que Sartre fala são o do para-si que independente 

dos modos de consciência, primeiramente é posicional de objeto e o do em-si que é o Ego e é o 

próprio objeto, como mencionamos acima. Isso é importante destacar somente para nos atentarmos 

sobre que tipo de “eu” Sartre está falando. Mas não significa que Sartre está afirmando coisas que 

ele critica, como o eu transcendental ou o eu psíquico. 
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 Coorebyter também menciona uma existência em interioridade. Mas, desde a primeira 

página de “O ser e o nada”, Sartre fala que não existe essa cisão entre interior e exterior: “Certo é 

que se eliminou em primeiro lugar esse dualismo que no existente opõe o interior ao exterior. Não 

há mais um exterior do existente, se por isso entendemos uma pele superficial que dissimulasse ao 

olhar da verdadeira natureza do objeto” (SARTRE, 2011, p. 15). 

 O para-si relaciona-se com o em-si e dessa relação surge o fenômeno que é a própria 

essência. Isso é válido também para a essência do indivíduo: a essência de uma pessoa não é 

produzida somente a partir de seu próprio para-si. Seu próprio para-si escolhe e age. Suas atitudes é 

o em-si, que é visto por outro para-si. Por isso a identidade ou a essência do indivíduo é constituída 

a partir do olhar do outro. 

 Coorebyter ainda afirma:  

 
Tudo aquilo que falamos precedentemente converge para uma versão singular que Sartre 
abandonará em um segundo momento, mas que resume bem sua ambição fundadora: a que 
consiste em erger a consciência em um campo transcendental, impessoal e rigorosamente 
desumanizado (COOREBYTER, 2017, p. 36). 
 

 Além dos argumentos até aqui apresentados, gostaríamos de mencionar um artigo escrito 

por Simeão Sass, que mostra que o ego em Sartre é “transcendente e não transcendental” (SASS, 

1999, p. 264). Segundo Sass, Husserl permanece no idealismo justamente por instaurar o ego 

transcendental, enquanto Sartre radicaliza o princípio que ele absorve do próprio Husserl: a 

intencionalidade (SASS, 1999, p. 274). 

 

CONCLUSÃO 

 

Fernanda Alt interpretou que a pessoalidade em Sartre era prova da opacidadade do para-si. 

Vincent de Coorebyter interpretou que a concepção da consciência vazia por Sartre era prova da 

espontaneidade e imprevisibilidade do para-si. 

Porém, mostramos que é possível pensar a personalidade constituída pelo para-si e, ao 

mesmo tempo, conceber a consciência vazia e translúcida, como elementos não contraditórios da 

teoria sartriana.  
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Temos que a consciência sartriana é impessoal, presente e nada de ser, mas liga-se ao Ego, 

que é passado e ser-em-si. Essa ligação ocorre através de dois sentimentos, a saber: da vergonha ou 

do orgulho.   

De fato, para Sartre, o Ego é como se fosse o rastro da consciência (em projeção para o 

futuro) deixado no passado e aparecendo em significado através do olhar do outro. Uma 

personalidade que é constituída através de escolhas fundamentais projetadas no futuro e não 

determinada por causalidade do passado, alma ou determinismos. 
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RESUMO 

O fenômeno do suicídio é um importante problema de saúde pública, estimando-se que, 
anualmente, ocorram cerca de 800 mil casos no mundo. Trata-se de um fenômeno multifatorial e 
complexo, pois envolve tanto aspectos individuais, sociais, culturais e econômicos quanto a história 
de vida de quem pensa ou tentou se matar e daqueles que com ele convivem. Esse fenômeno 
engloba o comportamento suicida, abrangendo a ideação, o planejamento e a tentativa até chegar à 
morte por suicídio. Para Sartre, o suicídio é um absurdo e uma atitude extrema que põe fim ao 
projeto de ser, aniquilando todo e qualquer porvir possível. Frente à emergência de constantes 
reflexões sobre o fenômeno do suicídio na contemporaneidade, objetivamos discutir o 
comportamento suicida de Antoine Roquentin, personagem de “A Náusea”, como saída para os seus 
dilemas existenciais, ou seja: sua vontade de se enforcar, pronunciada no convite para o almoço 
com o Autodidata, bem como o golpe que desfere na palma de sua mão a fim de sentir a dor do 
corte e de visualizar, numa folha branca, as gotas de seu sangue. Esse romance de Sartre, escrito em 
1938, narra a história de Roquentin em sua viagem para a cidade de Bouville, no interior da França. 
Roquentin estava acometido de profunda náusea e mergulhado no tédio, motivo pelo qual se 
questiona sobre o sentido de sua vida. Para Sartre, o sentido da vida é tecido a partir do projeto de 
ser, pois o homem é projeto e, a todo instante, realiza escolhas, ou seja, mesmo não escolhendo, o 
homem escolhe não escolher. Na perspectiva sartreana, o suicídio é uma escolha e, ao mesmo 
tempo, uma afirmação de ser, mas não pode ser considerado projeto de ser porque o interrompe e 
não é capaz de dar sentido à vida. Desta forma, podemos compreender que essa escolha pode 
ocorrer por meio de má-fé, numa espécie de fuga à angústia, característica primordial da existência 
humana. Assim como Roquentin, muitas pessoas estão mergulhadas na náusea e no tédio e pensam 
no suicídio como possibilidade de resolução de seus dilemas existenciais, e um número significativo 
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delas chega à morte por meio do suicídio. Finalmente, Roquentin não escolhe o suicídio: escolhe ser 
escritor de histórias de aventura, podendo se eternizar a partir de seus escritos; então, pôde dar 
sentido à sua existência e seguir adiante com seu projeto de ser. 
 
Palavras-chave: Suicídio. Comportamento Suicida. Sartre. Contemporaneidade. “A Náusea”. 
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RESUMO 

O vivido (vécu) é o contexto do processo dialético da vida psíquica. Ele indica, segundo Sartre, a 
via de compreensão de si mesmo, sem que isso indique, necessariamente, a ordem do 
conhecimento, uma consciência tética. Corresponde, assim, ao que o existencialista vai traduzir 
como o “indizível” das experiências emocionais e psicopatológicas, ou seja, aquela vivência que 
não se consegue traduzir em palavras e que escapa constantemente ao controle de quem a sofre, mas 
que está ali, presente, fazendo que o sujeito se saiba sendo quem ele é. Nessa direção, corresponde à 
consciência espontânea, não tética, irrefletida. Por isso mesmo, o vivido é o elemento chave do que 
as disciplinas psi costumam chamar de dinâmica psicológica, enquanto um modo operandi do 
sujeito sobre o mundo, fruto de uma cristalização psíquica ou absolutização do cogito, situação que 
ganha transcendência às condições sociais e materiais que a geraram e estão na base do sofrimento 
psíquico. Mas, aqui, é importante dar destaque à dimensão dialética, pois, por mais que esta 
dinâmica seja vivida na mais profunda singularidade, ela tem múltiplas determinações advindas da 
realidade sociomaterial. A clínica existencialista, enquanto clínica de situações concretas, deve ser a 
investigação e intervenção no vivido, na medida em que este é a via de compreensão de si mesmo. 
Assim, a clínica deve descer à dimensão da experimentação psicofísica (moi), na qual o sujeito vive 
a intensidade de sua história e de seu projeto de ser, defrontando-se com “seus suores e suas dores”, 
resultando em seu saber-de-ser. A metodologia da clínica existencialista passa, assim, por 
inventariar essa dimensão do vivido, tornando comunicável, compreensível, aquilo que é 
experimentado pelo sujeito como incomunicável, incompreensível. Trata-se, como discute a 
fenomenologia, de realizar uma psicopatologia da primeira pessoa, como passo inicial de qualquer 
diagnóstico e intervenção clínica, buscando desvelar o sujeito em sua integralidade, ao tomar o 
irrefletido como ponto de partida, mas chegando, posteriormente às experiências de segunda pessoa, 
ou à reflexão sobre si e sobre o mundo que o cerca, justamente por ser este que conforma a estrutura 
de escolhas e o campo de possíveis da pessoa. Através da análise de alguns episódios de casos 
clínicos, buscar-se-á discutir as possibilidades de compreensão e intervenção da clínica 
existencialista.  
 
Palavras-chave: Espontaneidade. Vivido. Clínica Existencialista. Metodologia Psicoterapêutica. 
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RESUMO 

Atualmente há ainda um enorme hiato entre o campo de investigação científica da psicoterapia e a 
prática psicoterapêutica clínica. Especificamente nas psicologias de base fenomenológica-
existencial a questão de encontrar uma “eficiência” ou “evidências de sua efetividade” para suas 
práticas parece ser uma tradição que não é bem recebida, apesar de se admitir que é necessária. 
Talvez por conta disto há uma fragilidade de estudos nesse sentido, como já apontado por alguns 
pesquisadores que começam a se dedicar a este tema. Entretanto, estudos recentes mostram que 
bons desfechos em psicoterapia – independentemente da abordagem em questão – se devem a uma 
série de fatores que reunidos promovem a melhora terapêutica, que podemos elencar como 
princípios meta-teóricos que promovem bons resultados, tais como: 1) o estabelecimento de uma 
boa aliança terapêutica e sua manutenção; 2) desenvolver uma colaboração ativa entre paciente e 
terapeuta; 3) considerar o paciente como pessoa ativa no processo e com recursos próprios; 4) as 
capacidades/competências interpessoais e expertise do terapeuta colaboram para bons resultados; 5) 
monitorar o processo, dar e receber feedback do paciente (crítica conjunta de resultados); 6) 
construir uma racional convincente para os problemas que o paciente trouxe (terapeuta e paciente 
creem nesta racional e na intervenção derivada desta). Ora, diante disto compreendemos que, a 
psicoterapia existencialista sartriana, como intervenção essencialmente centrada na relação e 
colocando o paciente num lugar ativo, de protagonista de sua mudança vai ao encontro das 
evidências disponíveis que demonstram a efetividade das psicoterapias – entretanto, não temos 
ainda literatura sistematizada disponível nesta área de pesquisa. Desafio este que ainda segue em 
aberto, mas que aponta bons indicativos e permitiria a minimização desse distanciamento entre 
pesquisa e prática, subsidiando inclusive o aprimoramento clínico e o ensino desses aspectos aos 
futuros profissionais.   
 
Palavras-chave: Psicoterapia existencialista sartriana. Prática clínica. Pesquisas em psicoterapia.  
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RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa é refletir em que sentido é possível compreender e pôr em prática o 
engajamento sartreano dentro do contexto contemporâneo, a partir de uma análise meticulosa e 
audaz do ensaio Qu’est-ce que la littérature? (1947) que pretendia ser uma resposta do autor às 
críticas por seu posicionamento radicalmente engajado após o período das grandes guerras. Ao 
sequenciar o texto a partir de três perguntas: que é? por que? e para quem? Sartre demonstra que, 
para o engajamento, se pressupõe um projeto existencial no qual o sujeito se reencontra inteiro em 
todas as suas escolhas. Neste contexto, nos surge a audácia: é possível pensar que as perguntas que 
entrelaçam o texto seriam uma chave de leitura para uma compreensão metodológica do 
pensamento sartreano? Sabemos que ele utiliza o método progressivo-regressivo, que torna o 
existencialismo uma corrente filosófica cujo o principal pressuposto é tensionar para um projeto de 
uma existência (re)totalizada em situação. Sendo assim, de que modo esse pressuposto método 
poderia ser uma orientação para uma compreensão do homem atual e as significações de um 
engajamento possível, real e efetivo em nosso contexto social? Estaria Sartre nos propondo um 
conflito filosófico e existencial ainda nos dias atuais? Eis que somos impulsionados a rever nossos 
pactos existenciais para gestar um autentico engajamento humanitário.  
 
Palavras-chave: Método Progressivo-regressivo. Existencialismo. Engajamento.  
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RESUMO 

Passando em revista os aspectos fenomenologicamente fundamentais da compreensão sartriana da 
intersubjetividade, nomeadamente em O Ser e o Nada, procura-se neste texto reunir elementos para 
sustentar três pontos: 1. Sublinhar a originalidade de um pensamento da linguagem em Sartre; 2. 
Evidenciar uma leitura mais amena da intersubjectividade, mesmo no quadro de O Ser e o Nada; 3. 
Propor a noção sartriana de Má-fé como chave de interpretação da contemporânea sociedade hiper-
medializada. 
 
Palavras-chave: Alteridade. Existencialismo. Medialização. 
 

 

1. A ONTOLOGIA DA FALTA 

 

No seu primeiro trabalho de investigação fenomenológica, A Transcendência do Ego (1936), 

Sartre recusa ao “Eu” um papel constituinte, transcendental à maneira de Kant, para quem o Eu era 

a condição transcendental que conferia unidade a toda a experiência. Diversamente, logo nesse 

pequeno ensaio, originalmente publicado na revista Les Recherches Philosophiques, Sartre desloca 

o “Eu” de um papel transcendental para uma posição transcendente, que se apresenta diante de uma 

consciência que com ele não se identifica, Ego que se deixa unificar por essa consciência em vez de 

a unificar.  

   O Ego – esta estrutura dos conteúdos psíquicos – é para Sartre tão transcendente quanto 

qualquer um desses seus conteúdos. Na verdade, unificação a jusante destes conteúdos, unidade de 

transcendências portanto.   

 

 

 

___________________________________ 

1 Este artigo retoma parcialmente trabalho originalmente publicado em língua inglesa – Barata, André (2019) Sartre and 
Intersubjectivity. In Sousa, Luís Aguiar; Falcato, Ana (Orgs.) Phenomenological Approaches to Intersubjectivity and 
Values. Cambridge Publishers, pp. 166-182. 
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 Mas não é só dizer-se que o Ego transcende a consciência ou, nos termos de L’Être et le 

néant, o para-si (pour-soi). O Ego está para a consciência como uma transcendência para uma 

imanência, ou ainda, como o que é o que é para aquilo que nunca encontra uma identificação que 

permita dizer que é o que é. Para Sartre, a consciência não coincide nunca com a sua atualidade, o 

seu passado ou o seu futuro. Não é por inteiro nenhuma das suas vivências atuais, como não é as 

suas vivências passadas, nem sequer o passado das suas vivências. De certa maneira nunca somos o 

passado que, no entanto, e ainda assim, é o nosso passado, nunca somos o futuro que ainda assim 

antecipamos ou projectamos como o nosso futuro, e nunca somos este presente que aparece sempre 

como demasiado apertado para nos conter a presença. Somos e não somos, seja por referência ao 

tempo seja por referência ao espaço, ao corpo próprio, aos afectos para com os outros, às emoções 

íntimas. A vivência da consciência é sempre de uma consciência (de) si exatamente no sentido em 

que nunca coincide plenamente consigo mesmo e, por isso, logo ontologicamente, ela só é estando 

numa relação consigo própria, que é o seu próprio movimento de ser. Sartre coloca a proposição 

“de” entre parênteses precisamente para dar conta que este “de” não é o da intencionalidade 

objectivadora, que apreende algo diante, mas tão só esse “nada” que separa a consciência de si 

própria em perpétua descoincidência.  

 Este nada impalpável, e por isso sem ter por onde agarrar, é o que torna a consciência 

inadequada para uma relação determinística. O que não é nada por nada pode ser determinado, nem 

por um conjunto de valores futuros, nem por uma situação presente, nem por uma causalidade 

passada. A consciência não possui materialidade, espacialidade, localidade que permitisse suspeitar 

da existência de uns bastidores. É esta sua condição ontológica que lhe impõe a mais pura 

indeterminabilidade, a que Sartre chama “liberdade”, ainda que, consequentemente, não sejamos 

livres de não sermos livres. 

 Sob esta indeterminabilidade absoluta, joga-se um equilíbrio meta-estável, de permanente 

oscilação, entre um ser-que-é-o-que-não-é e um ser-que-não-é-o-que-é, num movimento em direção 

a uma ontologia que escapa sempre. Porque é por princípio ontológico que somos ontologicamente 

insuficientes, carentes da tal coincidência de “ser”, a projetar-nos cumprir essa “falta de ser” 

(manque d’être).  
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 Para Sartre não há alternativa a esta descrição pois uma consciência que fosse por inteiro o 

que quer que fosse que se lhe apresentasse, ou se lhe tivesse apresentado, deixaria de valer como 

consciência. Não é por defeito que a consciência não coincide consigo própria. Se assim coincidisse 

– plenamente – converter-se-ia em algo em si mesmo, um “em si” (en soi). É esta desconformidade 

que a faz “para si” (pour soi) e a move no esforço de um ideal de síntese impossível (pour-soi-en-

soi) que supere a condição débil do seu modo de ser próprio em direção à substancial solidez e 

estabilidade das coisas desprovidas de consciência. 

 Este “melhor de dois mundos possíveis” seria como ser Deus. E se não está ao alcance da 

consciência humana não é porque Deus seja demasiado grande para a dimensão humana, mas 

porque, para Sartre, tal desígnio corresponderia a uma contradição nos termos. A própria ideia de 

Deus resumiria, sob esta perspectiva, uma contradição. Ou se é em-si e não se é para-si ou se é para-

si e não se é em-si. A esta alternativa não é possível nem adicionar um terceiro termo nem encontrar 

uma posição híbrida. 

 Mas, mau grado estas disposições que condenam o projeto humano ao malogro (échec) e 

conduzem Sartre a afirmar que o homem é uma “paixão inútil”, a consciência obstina-se na sua 

direção sem que algum consolo, que desapaixonasse o que está, à partida, condenado ao malogro,  

detenha a escalada sucessiva e absurda que Albert Camus tão bem capturou na imagem do mito de 

Sísifo. 

 É neste plano de uma ontologia da falta (que é, muito ambivalentemente, uma falta de 

ontologia) que Sartre monta a sua análise das condutas humanas, desde logo a conduta reflexiva 

pela qual a consciência, aproveitando a sua estrutura para-si flectida, se toma a si mesma como 

tema, diferenciando-se uma “consciência reflectinte” e uma “consciência reflectida”. Esta cisão e 

subsequente tentativa de reapropriação de si própria como se de um em-si se tratasse não chega 

nunca a ser conseguida. Por duas razões, uma à partida e outra à chegada. Por um lado, a 

consciência reflectinte, tal como em qualquer outro acto de consciência, não absorve por inteiro, em 

pura coincidência, a consciência reflectida. Não seria por aí, pois, que se alcançaria o “ser em falta”. 

Mas, antes disso, logo à partida, tem-se ainda que a separação entre consciência reflectinte e 

consciência reflectida só pôde ser constituída a partir da diferença entre a consciência actual (a que 

reflecte) e uma consciência passada (a reflectida) que se apresenta agora como objecto de 
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tematização. Obviamente, a coincidência entre consciência actual e consciência passada nunca 

esteve dada. Bem entendido, pode perseguir-se uma quase coincidência temporal entre as duas 

consciências – nisso consistiria uma reflexão menos “impura” de acordo com Sartre. Mas é o 

próprio existencialista a assumir que uma reflexão “pura” não é, por princípio, possível.  

 Este fracasso da reflexão enquanto tentativa de uma consciência se apropriar de si própria à 

maneira das coisas que são em si mesmas é prolongado noutras instâncias que visam o mesmo 

desígnio existencial, muito em particular no campo das relações intersubjetivas, em que uma 

consciência já não mergulha sobre si mesma, esperando assim acabar mais senhora de si mesma, 

mas, diversamente, procura reencontrar-se na relação intersubjetiva com as consciências alheias, 

depois da descoberta, no olhar dos outros, do seu ser-para-outrem. 

 

2. A VERGONHA AMENIZADORA 

 

 Sartre, num primeiro momento, chegou a pensar que a descoberta da transcendência do Ego 

representava também a descoberta de uma solução para o problema dos outros “eus”, para o 

problema do alter Ego. Este não seria, fundamentalmente, mais transcendente do que o Ego ele 

próprio. Simplesmente, Sartre estava a deixar-se trair pela maneira como era formulado o problema 

– nos termos de um alter-ego – quando, por detrás dessa formulação, o problema continuava intacto, 

até bem mais entrincheirado: O problema só seria realmente um problema de “eus” se não fosse, 

primeiramente, um problema de “consciências”, a de si próprio e a de outrem, qualquer uma delas 

existindo independentemente daqueles “eus”.  

 Com L’être et le néant, Sartre reconhece que o problema estava longe de ter sido resolvido 

(como havia pretendido em La Transcendance du l’Ego2), vendo-se assim obrigado a recolocá-lo no 

centro da preocupação fenomenológica. E aquilo que Sartre tenta mostrar é que, a respeito do 

problema da intersubjetividade, importa menos saber se existe um outro aí fora no mundo do que 

saber se existe um modo de ser do outro, ou seja, um ser-outrem. Se a primeira questão é 

simplesmente fáctica, além de inapelavelmente dúbia, a segunda recentra a problemática da 

intersubjetividade no plano ontológico – é uma questão de ser – e, além disso, susceptível de uma  

___________________________________ 

2 Cf. SARTRE, J.-P., 1937. 



  
       
 

 

Página 95 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

resposta fenomenologicamente segura. Por outras palavras, a mesma consciência que se revelava, 

considerada solitariamente, um ser-para-si revela-se também, fenomenologicamente, um ser-para-

outrem. 

 A vergonha é o fenómeno que, de maneira privilegiada, torna explícito este ser do outro. Na 

medida em que esta vivência intencional de uma consciência que se sente envergonhada é um 

fenómeno evidente e concreto, então o ser-para-outrem que por ela se põe a descoberto revela-se 

igualmente imune à dúvida. A continuidade fenomenológica da vivência da vergonha para a 

consciência de alteridade revela-se, pois, na estrutura do próprio fenómeno da vergonha – quem se 

envergonha tem vergonha de si por causa de algo que fez ou disse, mas sempre vergonha perante 

outrem ou, ao menos, perante a consciência efetiva da possibilidade de um outro. A vergonha 

implica essa consciência do outro, é um reconhecimento, pela minha parte, de que sou o que o outro 

vê quando me vê ou, ao menos, de que sou como creio que o outro me está a ver. E o objecto da 

vergonha não é o meu comportamento, gestos ou palavras ditas, mas eu mesmo no meu ser. É o ser 

da minha consciência tornado objecto do olhar do outro. Quando alguém espreita pelo buraco de 

uma fechadura e se deixa, nestes preparos, surpreender pelo olhar de alguém, sucede um súbito 

tornar-se coisa à pessoa curiosa, reificação de si própria, pelo qual se descobre como coisa visível e 

observável, mesmo tangível e escrutinável por todo e qualquer público. Nem tem de haver 

realmente um outro que espreite, bastará a suspeita de que haja um outro aí, ou até mesmo a mera 

consciência da possibilidade de um outro aí. No limite, este olhar do outro potencial coincide com a 

projecção de um olhar de Deus.  

Abstraindo dos aspectos acidentais, por exercício de variação eidética, resta que a 

possibilidade indeterminada de um olhar sobre mim estrutura o fenómeno da vergonha.  

Não estar no mundo só, sozinho, implica duas consequências pouco agradáveis: por um 

lado, alguém me objectiva ou me pode objetivar; por outro, esse que me objectiva, ou me pode 

objectivar, é justamente a única “coisa” que eu não posso objectivar. Tal como eu desdobro as 

minhas distâncias para com o mundo em redor, que organizo tomando-me como ponto de referência 

dessa organização, o outro, quando reconhecido como outro, é reconhecido como outro ponto de 

referência de uma outra organização do espaço em redor, com todo um outro desdobramento das 

distâncias que me transcende e desintegra a relações que eu desdobrara. Esta é análise 
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fenomenológica que Sartre faz da percepção visual do outro a partir do célebre exemplo do homem 

no jardim público. Um outro se visto apenas como coisa entre coisas só representa relações que se 

sobrepõem, podendo uma ser removida sem afectar as outras. Mas se visto como outro todas as 

relações são perturbadas, o monopólio delas desaparece e o risco da sua desintegração torna-se real. 

 Em suma, o outro é como um buraco negro enquanto o tenho como meu objecto, mas um 

buraco negro que me sorve todo o domínio que tenho sobre o meu próprio mundo de possibilidades 

a partir do momento em que é dele que parte a atenção e em que sou eu que me deixo ser seu 

objecto de tematização. O buraco negro insondável que metaforiza o outro enquanto meu objecto 

converte-se num universo negro quando sou eu o objecto de um outro sujeito. 

 
(...) enquanto sou instrumento de possibilidades que não são minhas possibilidades, cuja 
pura presença para-além de meu ser só posso entrever, e que negam minha transcendência 
para constituir-me como meio rumo a fins que ignoro, estou em perigo. E esse perigo não é 
um acidente, mas a estrutura permanente de meu ser-para-outrem (SARTRE, 1943, p. 267-
268).  
 

 Esta periculosidade estrutural é a raiz da compreensão desencantada e pessimista que Sartre 

tem das relações interpessoais. O inferno é os outros sem que haja forma de não o ser.  

 Na vergonha, descubro-me descoberto, ou seja, descubro-me já não só interioridade, num 

mundo meu, a coberto de sobressaltos, mas finalmente dotado de uma exterioridade, de um fora de 

mim que me deixa exposto, nu, qual queda original, que nenhuma roupa é realmente capaz de tornar 

a cobrir. E este é o momento originário da alteridade para Sartre. Antes de existirem outros “aí 

fora”, antes de sequer fazer sentido existirem outros “aí fora”, é preciso que haja, para mim um “aí 

fora”. O outro não sucede à exterioridade; pelo contrário, o outro, pelo seu olhar, é condição de 

possibilidade desta e, portanto, de um mundo objectivo, com um “fora”, para mim. E é também, 

ainda que de forma vã, em quem se investe a esperança de que seja possível salvar a interioridade 

mau grado a exterioridade. Os outros entram nos projetos de ser de cada consciência justamente 

como tentativas de as reconciliar com a condição exposta que a vergonha revela. 

 A conexão estrutural entre olhar do outro e vergonha, olhar que me objectiva, por um lado, e 

que me faz crer ser o que creio ser o que o outro vê em mim, por outro, é extraordinariamente 

ilustrada no romance de José Saramago Ensaio sobre a Cegueira (1995). Aí, por um mecanismo 

Deus ex machina literário, Saramago inverte a sequência natural que Sartre expôs, como se assim 
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procedesse a um Modus Tollens que, em tudo, confirma a posição do existencialista. Se Sartre 

explicita o olhar do outro como condição de possibilidade e, igualmente, como condição necessária 

do fenómeno da vergonha, então a ausência do olhar do outro, a súbita cessação da possibilidade 

desse olhar, pela hipótese de uma cegueira universal, só pode, de um ponto de vista lógico, fazer 

cessar a vergonha e o recorte que separa o “aí fora” da exposição aos outros do “aí dentro” da 

interioridade abrigada. As consequências morais, a que Saramago foi sensível, mas Sartre nem 

tanto, são óbvias – a falta de vergonha possibilitada pela cegueira produz a monstruosidade. O 

inferno que, para Sartre, está nesses outros cujo olhar nos deixa expostos, revela-se, para Saramago, 

na verdade, a garantia última da contenção. O inferno existencial ameniza-se moralmente na 

experiência da vergonha. Depois da queda original, por assim dizer, pior do que a vergonha só a 

perda do sentido de vergonha. 

 

3. A LINGUAGEM AMENIZADORA 

 

 De acordo com Sartre em L’Être et le néant, o olhar do outro objectiva-me e fá-lo sempre 

abusivamente porque é condição da minha própria existência estar sempre além de qualquer 

identificação ou fixação de uma essência. No limite, só é possível falar de essência na forma de uma 

biografia já passada. Aliás, por isso, a célebre afirmação de Sartre de que “a existência precede a 

essência” não deve ser interpretada como uma rejeição da ideia de essência. Pelo contrário, cada um 

é o que de si próprio fizer. A essência não precede a existência, mas é o resultado para que esta 

procura se mover, ainda que não uma essência geral, à maneira de Aristóteles, de género e diferença 

específica, mas uma essência singular – a biografia própria.  E se o olhar do outro não pode 

objectivar-me sem violência, por outro lado, esse olhar que me olha é um olhar que não consigo 

objectivar, contendo-o. É nesta circunstância que o outro se revela ameaçador da liberdade de cada 

um e, assim, um problema que a relação intersubjetiva deve enfrentar. 

 Mas, Sartre aponta ainda para uma dimensão não meramente reactiva à ameaça que exige 

uma resposta protectora ao mobilizar os relacionamentos intersubjetivos para dar resposta à fissura 

ontológica do para-si, na verdade o ponto de partida e ponto de chegada, alfa e ómega, da 
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vulnerabilidade existencial. É o projeto de recuperar o ser, que na verdade nunca teve, que leva uma 

liberdade a procurar capturar a liberdade do outro, incluindo essa liberdade no seu projeto de ser. 

 É esta extensão do projeto de ser de uma liberdade de maneira a nela incluir outra 

liberdade que conduz Sartre pela descrição de um conjunto de relações concretas com os outros. Fá-

lo aqui num quadro de relações a dois, o que não exclui relações mais numerosas, o que será alvo da 

sua atenção nas obras mais tardias, muito em especial na Crítica da Razão Dialéctica (1960), onde 

noções como a de grupo se tornarão centrais para a reflexão de Sartre. 

 Circunscrevendo-nos à exposição das relações interpessoais patentes em O Ser e o Nada, 

sublinhe-se o espírito analítico de Sartre, que sistematiza a sua apresentação e análise a partir de 

duas atitudes gerais para com outrem que começa por identificar. Por um lado, uma atitude em que 

o sujeito procura assimilar à sua liberdade a do outro, conservando-a na sua, ou de algum outro 

modo fundirem-se numa só liberdade. Por outro, uma atitude em que, pelo contrário, o sujeito 

procura objectivar a liberdade do outro. Ambas as atitudes, logo na sua generalidade, estão 

condenadas ao fracasso. A primeira porque a assimilação ou fusão jamais está garantida a não ser 

por meio de uma objectivação. A segunda porque a redução da liberdade a uma objectividade só 

tem “valor” para a liberdade que objectiva se, paradoxalmente, a liberdade que estiver a se 

objectivada for objectivada enquanto tal, ou seja, enquanto permanecendo livre.  

 Apesar do anunciado fracasso, Sartre desdobra estas duas atitudes gerais em várias atitudes 

concretas para com outrem, na verdade formas concretas de relacionamento interpessoal. No caso 

das atitudes que procuram, sem sucesso, assimilar a liberdade alheia, Sartre indica, primeiro, o 

amor, em seguida a linguagem e o masoquismo.  De forma muito abreviada, pode dizer-se que no 

amor o sujeito quer ser amado, ou seja, quer que o amante o tenha como sua raison d’être, 

tornando-se assim ser necessário, fundamento da sua liberdade.  O amante quer possuir a liberdade 

do amado enquanto liberdade. Verdadeiramente, a palavra certa não é tanto “possuir” mas 

“capturar”, o que, porém, além de ilusório, não é possível.  Ilusório porque ambos, amante e amado 

ou amada, mais do que amar desejam ser amados, num logro recíproco que acabará se traindo até se 

tornar demasiado evidente a distância entre o amor e o seu desejo. Mas, acima disso, a captura não é 

possível, como é extraordinariamente ilustrado pelo La Prisionere de Marcel Proust (5.º volume do 

Em Busca do Tempo Perdido), o que naturalmente não passou despercebido a Sartre: 
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Por exemplo, o herói de Proust, que instala sua amante em sua casa, pode vê-la e possuí-la 
a qualquer hora do dia, e soube deixá-la em total dependência material, deveria ficar livre 
da inquietação. Todavia, sabemos que, pelo contrário, acha-se atormentado por 
preocupações. É por sua consciência que Albertine escapa de Marcel, mesmo quando ele 
está a seu lado, e é por isso que ele só se tranqüiliza quando a contempla dormindo 
(SARTRE, 1943, p. 366). 

  

Depois do amor, e desencantado pelo jogo de espelho que afinal revela em o amar sobretudo 

desejo de ser amado, Sartre indica como tentativa de superação do fracasso do sentimento amoroso 

a Linguagem. Não sendo Sartre um filósofo da linguagem, é todavia, ou talvez por isso mesmo, 

peculiar a maneira como a pensa. Para ele, a linguagem é o sujeito fazer-se objeto para o outro. 

Não é algo que dele se desprenda na forma de discurso, que se dê então ao comércio, com valor de 

troca, de maneira pública, apropriável e partilhável. Concebida assim, como sujeito que se faz 

objecto para outro, a linguagem não se desprende porque permanece o sujeito de que se 

desprenderia. Este “sujeito fazer-se objecto” pode significar o sujeito ser corpo, corpo subjetivado 

diante de outra subjetividade, mas pode não ser só o corpo. Este é apenas uma das possibilidades de 

objetivação do sujeito. Há outras. Como o mostra a sedução, que é uma manifestação da linguagem, 

pela qual o sujeito procura tornar-se objeto de fascínio do outro. A fascinação pelo corpo não tem 

mais direitos que a fascinação pela palavra, ou pelo olhar, ou pela presença, ou até pela ausência do 

fascinante. O fazer-se objeto da sedução distingue-se, dentro da linguagem, por se fazer objeto de 

fascínio. E há muitas outras formas de o sujeito fazer-se objeto para o outro, que não têm por 

finalidade a atração a si que caracteriza a tentativa de fascinação. Mas a linguagem não se pode 

dispensar de conter um elemento de atração a si, que traga o outro para junto do dizer do sujeito, 

pelo dito que se diz. Seja em palavras, seja em gestos, seja qual for o meio pelo qual o sujeito se 

faça objecto. Como a retórica não dispensa um elemento persuasivo, com a explicação não dispensa 

um elemento de compreensão, há uma inversão a detectar: antes de serem finalidades a perseguir, 

estas diferentes formas de atratividade, que aproximam sujeito e outro, são condição de 

possibilidade do sentido. Não é, pois, apenas um pormenor, um adereço de linguagem, falar-se de 

fascínio.  

 Esta perspectiva sobre a linguagem permite surpreender ainda outro aspecto interessante: a 

linguagem permanece na esfera do sujeito, mas não como uma sua faculdade, como habitualmente é 

caracterizada, mas, desde logo, como performatividade e acontecimento. É um fazer-se. A 
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linguagem acontece num sujeito quando este se metamorfoseia em objeto para outrem. Este aspecto 

traz consequências significativas para o próprio pensamento de Sartre sobre o ser-para-outrem. A 

metamorfose em objecto não é operada pelo outro, que objectiva ameaçadoramente. Em vez de por 

iniciativa deste (o que despertaria no sujeito a consciência de vergonha de quem se surpreende a ser 

ou a poder ser observado), é por iniciativa do próprio sujeito, empenhado no seu próprio projeto de 

ser. As consequências deste rompimento do monopólio da objectivação por parte do olhar do outro 

não são despiciendas. A linguagem materializa-nos significativamente diante do outro e assim torna 

menos inóspita a contingência de nos encontrarmos materializados diante do outro pelo simples 

facto de ele nos olhar. Isto tem a importância de tornar menos infernal a existência do outro.  

Na verdade, se bem que talvez indo além do que Sartre se dispôs a ir, a importância não está 

numa matização da relação, mas numa metamorfose. O sujeito a fazer-se objeto, que é linguagem 

que dele não se desprende, já não é pura exterioridade para o olhar do outro que o observa. 

Permanece abismo incontível, o que não permite fazer dele troca, mas não permanece o buraco 

negro que suga e anula todos os pontos de vistas. Este dar-se à exterioridade urge nas relações 

sociais, no primeiro contacto visual entre estranhos. E a estranheza, como a incompreensão, são 

atravessadas, mas não dissolvidas, pela linguagem. A alteridade exige-a para se salvar. 

Comunicando, estabelecendo um horizonte comum, partilhado, de sujeito que se faz objecto, que 

será a Língua, mas também a cultura. Mas de um ponto de vista estritamente relacional, este fazer-

se objeto que se contrapõe à objetivação do olhar tem um ponto de equilíbrio variável. A intimidade 

e a compreensão participam desse equilíbrio. Suportar-se o silêncio com alguém com quem se está, 

mas se poderia não estar ainda que estando lado a lado. Esse é bem o lado de um equilíbrio que se 

desloca para a capacidade de no olhar do outro haver tanta familiaridade que é já não olhar do 

outro, apesar de todos os abismos, mas olhar apenas. 

 Mas essa familiaridade da intimidade, esse suportar o silêncio, desloca também o fazer-se 

objeto do visível para o tangível. Se a sedução se faz através do próprio sujeito fazer-se objeto, seja 

pelo seu corpo ou não, a carícia, em contrapartida, acontece quando o sujeito subjetiva o corpo do 

outro, para ele próprio e para si próprio. Ou melhor, a sua pele, sobretudo a sua pele. Ao corpo 

subjetivar-se assim, a sua pele acariciada, Sartre chama fazer-se carne. “Acariciando o outro, faço 
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nascer sua carne pela minha carícia, sob meus dedos. (...) A carícia faz nascer o Outro como carne 

para mim e para ele” (SARTRE, 1943, p. 390). 

O amor e a linguagem procuram suprir a falha ontológica humana de cada um empregando a 

subjetividade livre do próprio. Os sucessivos fracassos culminam no masoquismo, fracasso 

derradeiro que, sobre o desespero do fracasso do amor, procura fundir as liberdades, já não 

assimilando a da pessoa amada, mas propondo entregar, sem condições, a sua à liberdade desse 

outro ou outra. 

 
[Sobre o desespero do fracasso amoroso] (...) em vez de projetar absorver o outro 
preservando a sua alteridade, irei projetar ser absorvido pelo outro e perder-me em sua 
subjetividade para desembaraçar-me da minha. O empreendimento será traduzido no plano 
concreto pela atitude masoquista: uma vez que o outro é o fundamento de meu ser-Para-
outro, se eu fizer com que o outro cuide de meu existir já não serei mais que um ser-Em-si 
fundamentado em seu ser por uma liberdade (SARTRE, 1943, p. 377). 

 

 No masoquismo, a linguagem da sedução transforma-se no sentido de o sujeito procurar 

tornar-se, pelo seu corpo, objecto de fascínio para si mesmo.  E nesta procura há uma contradição 

flagrante com a entrega incondicional ao outro. Uma espécie de dialéctica hegeliana de fracassos 

move as passagens do amor à linguagem e da linguagem ao masoquismo. 

 Sartre dispõe todas estas tentativas de superar a falha ontológica sob a etiqueta de uma 

primeira relação concreta para com outrem. Já o desejo, entre outras formas de relacionamento, que 

incluem a indiferença e o sadismo, exemplifica a segunda atitude para com outrem, onde prevalece 

sobre a assimilação e fusão de subjetividades a objectivação da liberdade do outro. Sartre 

caracteriza esta segunda atitude assim:  

 
(...) pode acontecer que, pela própria impossibilidade de identificar-me com a consciência 
do outro por intermédio de minha objetidade para ele, eu seja levado a me voltar 
deliberadamente para o outro e olhá-lo. Nesse caso, olhar o olhar do outro é colocar-se a si 
mesmo em sua própria liberdade e tentar, do fundo desta liberdade, afrontar a liberdade do 
outro (SARTRE, 1943, p. 379). 

  

O desejo é desta espécie. Instala-se na liberdade do outro com um intuito dominador, ainda 

que intermediado por um termo médio que é a carne. No desejo, o sujeito torna-se carnal para poder 

apropriar-se da liberdade do outro aparentemente objectivada no seu corpo carnal. Na verdade, no 

desejo sexual, a liberdade objectivar-se-ia em corpo apenas porque é o próprio corpo do sujeito que 
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se subjetiva em carne, para assim se assenhorear e apropriar do corpo também subjetivado do outro. 

Mas este tem de ser subjetivado no movimento de apropriação. E esse é o papel da carícia, de fazer 

aflorar no corpo do outro, na sua pele, a liberdade toda exposta. Nas palavras de Sartre: 

 
O desejo é uma tentativa de despir o corpo de seus movimentos, assim como de suas 
roupas, e fazê-lo existir como pura carne; é uma tentativa de encarnação do corpo do Outro. 
É nesse sentido que as carícias são apropriação do corpo do Outro (SARTRE, 1943, p. 389-
390). 

   

 Esta fenomenologia da carícia suscita, contudo, uma reserva. Uma direção de efeitos parece 

demasiado estabelecida na diferença entre sujeito e paciente da carícia. O sujeito da carícia não se 

apropria mais do corpo do paciente da carícia do que ele próprio fazendo-se carne oferece o seu 

corpo ao outro. Na carícia, é absolutamente acidental, uma vez iniciada, a diferença entre sujeito e 

paciente. A apropriação é, pois, acompanhada, aliás como sua condição de realização, de um tão 

genuíno despojamento e desapossessamento de si. A carícia não tem direção por que se possa 

afirmar a dominação que a metafísica sartriana se esforça por encontrar, traindo os termos da sua 

própria luminosa fenomenologia. E há aqui que dar ouvidos às observações de Merleau-Ponty, ao 

dar ênfase à reversibilidade em contraste com as oposições cristalinas de Sartre. Por outro lado, 

além do tocar ser sempre tocar de uma superfície, o tocar é também sempre tocar um limite. Como 

observou Derrida no livro que, na viragem do milénio, dedicou a Jean-Luc Nancy. 
 
Tocar é tocar um limite, uma superfície, uma aresta, um contorno. Mesmo se tocamos um 
interior, "dentro" de qualquer coisa, fazemos de acordo com o ponto, a linha ou a 
superfície, a fronteira de uma espacialidade exposta do lado de fora, oferecida 
precisamente, em sua borda, ao contato (DERRIDA, 2000, p. 121). 

 

 A carícia é, pois, uma intensificação do acontecer, levada ao limite. Mas de um acontecer 

referido a sujeitos. Acontecer algo ao sujeito da carícia, acontecer algo ao nós, ao ante-nós que se 

descobre sob o nós. Na experiência-limite, que é a experiência do tocar, quem toca sendo tocado, 

quem tocado toca também, sacrificam as suas diferenças não a um nós, que fossem os dois, mas um 

acontecer que eles suscitam. A superfície sensível e que sensibiliza é um limite.  

Há uma profunda simetria entre carícia e linguagem no pensamento de Sartre – ambas, 

linguagem e carícia são acontecimento, ambas são acontecimento de expressão, e ambas acontecem 

com outrem. Há que dizer-lhe, há que ouvi-lo, na linguagem; há que tocar-lhe, há que senti-lo, na 
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carícia. Em ambos os movimentos, há fusão. Razões para uma síntese que Sartre oferece: afinal, 

ambos são linguagem. 

O fracasso cognitivo da quinta das Meditações Cartesianas de Edmund Husserl – 

reconhecendo a impossibilidade da presença à consciência de um outro em carne e osso e, portanto, 

a incerteza quanto ao solipsismo –, deu lugar, em O Ser e o Nada de Sartre, a um fracasso prático 

ainda mais inquietante.  A filosofia de Sartre só nos permite encarar a relação intersubjetiva 

fazendo-a assentar no perigo que o outro constitui para mim, na ameaça que ele representa ao meu 

ser e à minha autonomia, posição conflitual suscitada pela perda de domínio total sobre o sentido 

das “minhas” possibilidades. E todas as estratégias de superação desta vulnerabilidade acabam 

votadas ao fracasso. Talvez seja uma conclusão excessiva da parte de Sartre, a que se podem 

contrapor outras teorias e outras fenomenologias da intersubjetividade. Há uma fortíssima 

possibilidade de a leitura sartriana das relações intersubjetivas estar excessivamente pensada nos 

termos de relações de poder e de dominação. Por inevitáveis que estas sejam nos relacionamentos, 

haveria outros aspectos a relevar e a ponderar, designadamente no seu poder de suplantar o esquema 

ontológico sartriano. E talvez seja possível, como fomos esboçando atrás, descortinar uma leitura 

mais amena dentro do próprio pensamento de Sartre, tanto por via de uma reinterpretação da 

experiência da vergonha como por um aprofundamento da sua compreensão da linguagem. 

 

4. A MÁ-FÉ E A SOCIEDADE HÍPER-MEDIALIZADA  

 

 Contudo, fazendo abstracção de considerações estritamente ontológicas, faz sentido evocar o 

pensamento fenomenológico-existencial de Sartre sobre a intersubjectividade para o âmbito de uma 

reflexão crítica da relacionalidade na contemporaneidade. Com efeito, até que ponto não é o 

ameaçador risco do naufrágio na exposição ao olhar do outro e os fracassos em superar a ameaça 

verdadeiramente o lugar que os sujeitos vão cada vez mais encontrando nas sociedades 

contemporâneas? Até que ponto não é esta realidade social da intersubjetividade que hoje vivemos 

o resultado que a modernidade projetou e que Sartre soube ler na sua tessitura? Com efeito, os 

modos de ser que, a partir dos finais do século 20, se massificaram socialmente, a saber, um 

isolamento uniforme das pessoas que, mesmo quando física, social e afectivamente próximas, se 
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reconhecem incomensuravelmente separadas, reconhecimento dado em vivências com sofrimento, 

como a solidão, o abandono, a incompreensão, acentuam uma avaliação de vulnerabilidade 

relacional diante do outro. Haverá fontes diversas, e entre si articuláveis, que contextualizem esta 

circunstância: desde o individualismo sobrevalorizado como esquema de organização social, até à 

construção filosófica, com a modernidade, de uma subjectividade absoluta e, por isso, 

absolutamente centrada em si própria, passando por um conjunto de inovações tecnológicas com 

forte impacto na vida quotidiana e que, no lapso de uma geração, tornaram padrão recorrente uma 

sociabilidade praticada solitariamente por meio de celulares, sítios online de conversação, redes 

sociais virtuais. A questão da relacionalidade não foi com isto excluída de cena; muito pelo 

contrário, tornou-se o problema por excelência desta subjectividade da vivência intensa de si 

própria, hipersubjectividade, permita-se o efeito de redundância. De facto, tal intensificação da 

vivência da questão da relacionalidade é a resposta concreta, ou uma que se tornou concretamente 

dominante entre várias possibilidades de resposta, de uma subjectividade composta para um regime 

de funcionamento estruturalmente não relacional, ao que, na ordem das coisas tais como elas são, se 

dá como sentimento doloroso de uma ausência intensa de relacionalidade. A um tal regime não 

relacional de existência poderíamos chamar solipsismo prático e encontrar nas perspectivas 

sartrianas sobre intersubjectividade uma importante chave de leitura. 

Mas, além desta hipersubjectividade do individualismo, que exacerba o conflito relacional, 

também vivemos, como por reacção contemporânea, um tempo de hiposubjectividade, em que cada 

vez menos as pessoas vivem uma autonomia da individualidade e da relação. As duas tendências só 

por coincidência extrema não estão entre si ligadas, uma e outra a medirem a possibilidade de uma 

existência em desequilíbrio. Individualismo sem individualidade, hipersubjectividade sem 

subjectividade própria. Relacionalmente, o nosso tempo não é fácil: o abismo relacional levado ao 

absoluto, por um lado, a dissolução da autonomia relacional de cada uma das partes postas em 

abismo, por outro.  

Na sociedade hipermedializada em que todos tendemos a imergir as condições da 

relacionalidade humana são perturbadas. O olhar do outro é filtrado por outros olhares anônimos, 

dispostos no software, no design gráfico digital, no layout da rede social. Por isso, nas sociedades 

contemporâneas medializadas ou mediatizadas, a mediação, cada vez mais digital, tende a tornar-se 
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não apenas meio, mas condição da relacionalidade, qualquer que seja o seu âmbito. E neste quadro 

o outro torna-se por um lado um não outro, dada a neutralização da sua alteridade pela 

transparência das codificações artificiais por que se manifesta, e um grande outro que vigia e, sem 

que nos apercebamos, decide por nós muito mais do imaginaríamos permitir. Um mundo social 

assim digitalizado, hipermedializado, comprometido com esse condicionamento, está de má-fé no 

sentido que Sartre deu a esta noção, a saber, a escolha por uma conduta de fuga à angústia e, num 

quadro de relacionalidade, de conduta de fuga ao abismo da comparência diante do outro. A 

relacionalidade medializada, hipermedializada é a má-fé sartriana do nosso tempo individualista, 

que nos atomiza e nos segrega de qualquer singularidade. 

Esta hipermedialização não é simplesmente fruto de uma história tecnológica. Responde às 

condições sociais que nos criamos, procurando torna-las mais suportáveis, ainda que pagando o 

preço da má-fé. E, realmente, a hipermedialização integra uma tendência mais ampla que conduz a 

uma progressiva desmaterialização da humanidade – migrando para o etéreo domínio do digital e do 

online, como última etapa de um desligamento do mundo que já foi sendo antecipado nas teses de 

Max Weber do “desencantamento do mundo” e de Hannah Arednt de “alienação do mundo”. Sem a 

linguagem da carícia nem a carícia da linguagem, a existência hipermedializada suporta uma 

sociedade hipersubjectivada na mesma medida em que a desalteriza.  

É muito pior do que deixar de ser possível o olhar do outro por uma cegueira universal como 

no exemplo romanesco de Saramago e que assim cancelava a experiência da vergonha e, por 

arrasto, as bases de uma moralidade. Aí era a dimensão objetivante do outro que estava em jogo e 

apenas essa. Agora, é esse outro que me subjectiva – por exemplo no amor, na carícia, na 

linguagem – que se transforma, empobrecido, em apenas um espectro de si mesmo. E essa 

espectralidade do outro, por seu turno, devolve-nos como espectros de nós próprios. Com isto não 

faço uma crítica às redes sociais e aos social media maior do que esta: não são eles o problema, mas 

migrarmos a nossa existência para eles. Eles são espectrais, mas o que constitui problema é nós, 

tanto social como privadamente, tornarmo-nos espectrais. Uma abstração de nós mesmos, que é, a 

um tempo, uma sombra e uma dominação. 
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RESUMO 

Nesta comunicação problematizo as influências do filósofo francês Jean Paul Sartre (1905-1980) 
para o pensamento do psiquiatra martinicano, ativista anticolonial Frantz Omar Fanon (1925-1961) 
bem como as aproximações e diferenças teóricas entre ambos diante de temas como colonialismo, 
violência, negritude e dialética. Inicio a discussão apresentando alguns referenciais teóricos que 
compuseram o pensamento fanoniano, destacando a importância do Marxismo e da Fenomenologia 
Existencialista em seu movimento de autorreflexão filosófica. Para além disso, relaciono estas 
matrizes teóricas à outras duas, de fundamentais importância à Fanon: a Psicanalise e Négritude. 
Posteriormente, problematizo a importância dada por Fanon ao desvelamento do “colonialismo” e 
as suas implicações para a singularidade e a universalidade humana, para em seguida, apresentar 
seus diálogos com Sartre a respeito da dialética. É de conhecimento comum para a fortuna crítica 
existencialista que o filósofo francês se posicionou em diversas ocasiões contra o colonialismo e o 
racismo, assim como, argumentou publicamente em favor do movimento de Négritude e das lutas 
pela independência dos territórios ocupados pela França colonial. Frantz Fanon estabeleceu 
diálogos vigorosos com alguns dos principais expoentes do existencialismo francês, entre os quais 
se destaca Sartre. Este diálogo, no entanto, foi marcado por apropriações e críticas que permitiram 
ao psiquiatra martinicano apresentar respostas próprias a algumas questões estéticas, políticas e 
teóricas enfrentadas em sua época. É, portanto, essa relação crítica, o objeto privilegiado da reflexão 
aqui oferecida.  
 
Palavras-chave:  Fanon. Sartre. Colonialismo. Negritude. Dialética  
 

 

1. PRELÚDIO À UMA LEITURA FANONIANA DE SARTRE  

 

Inicio esta comunicação agradecendo o convite feito pela comissão científica deste colóquio 

por me oportunizar compartilhar algumas indagações a respeito do estatuto teórico de Frantz Omar 

Fanon (1925-1961). O objetivo aqui perseguido é o de apresentar introdutoriamente as relações 
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deste autor com o marxismo e o existencialismo, bem como a singularidade das respostas dadas por 

ele às possibilidades de superação da alienação colonial no complexo sócio-metabólico do capital. 

A minha hipótese, que espero negritar a seguir, é que a evidente influência destas matrizes teóricas 

– ao qual relacionarei oportunamente com outras como a Psicanálise e a Négritude1 – não impediu 

que Fanon oferecesse posições originais a algumas questões debatidas por elas. Para abordar a 

questão, ainda que de modo introdutório, tomarei como objeto os diálogos de Fanon com o filósofo 

francês Jean Paul Sartre (1905-1980) a respeito da dialética.   

Antes de prosseguirmos, talvez seja necessário lembrar que Sartre foi um pensador 

incansavelmente engajado com as lutas antirracistas de sua época (GORDON, 1995; ROCHA, 

2015; RODRIGUES, 2016). A sua passagem pelo Brasil, registrada por Nelson Rodrigues 

evidencia seu compromisso ético frente ao racismo, como uma das modalidades de negação de 

humanidade:   

 
Ah! Sartre! Nas suas conferências a platéia o lambia com a vista [...]. Parecíamos, ao ouvi-lo, 
uns trezentos cachorros velhos. [...] olhava para a gente, como se nós fossemos um horizonte 
de cretinos. [...] Uma noite, lá foi ele, com a Simone de Beauvoir de namorada, ao apartamento 
de um colega. Era o mesmo desprezo. Olhava para os presentes como quem diz: - “Que 
cretinos! Que imbecis!” Em dado momento vem a dona da casa oferecer-lhe uma tigelinha de 
jabuticabas. O Sartre pôs-se a comê-las. Mas, coisa curiosa, ele as comia com certo tédio (não 
estava longe de achá-las também cretinas, também imbecis). Até que, na vigésima jabuticaba, 
pára um momento e faz, com certa irritação, a pergunta: - “E os negros? Onde estão os 
negros?” O gênio não vira, nas suas conferências, um mísero crioulo. Só louro, só olho azul e, 
na melhor das hipóteses, moreno de praia. Eis Sartre posto diante do óbvio. Repetia, depois de 
cuspir o caroço da jabuticaba: - “Onde estão os negros?”. Na janela, um brasileiro cochichou 
para outro brasileiro: - “Estão por aí assaltando algum chauffeur”.  “Onde estão os negros?” – 
eis a pergunta que os brasileiros deviam se fazer uns aos outros, sem lhe achar a resposta. Não 
há como responder ao francês. Em verdade, não sabemos onde estão os negros. [...] 
(RODRIGUES, Nelson, 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________ 

1 Optei por grafar o nome do movimento com acento e nome próprio (Négritude) para demarcar com precisão a sua 
localização histórica e geográfica, diferenciando-o do termo mais amplo presente na língua portuguesa (negritude). 
Enquanto o primeiro refere-se ao movimento social surgido na França e nas colônias francesas entre a primeira metade 
do século XX, o segundo refere-se a um sentimento de pertença étnico-racial que se difundiu por toda a diáspora 
africana. 
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O compromisso do filósofo francês com a defesa da liberdade levou-o a se posicionar 

política e teoricamente2, não apenas contra o antissemitismo e os seus mecanismos de afirmação – 

uma vez que dele também fora vítima – mas também contra o colonialismo moderno e o racismo 

antinegro que assumia sob a administração francesa uma das expressões mais violentas. De maneira 

geral, é possível perceber duas dimensões interdependentes do antirracismo sartreano: uma que se 

efetiva pela recusa de uma ontologia racial à priori e outra pelo engajamento político contra o 

racismo. A primeira dimensão é que a sua ideia da liberdade não deixa espaço para que qualquer 

marcador social da diferença seja tomado como ontologia prévia ao existir do ser na história. 

Assim, para ele, não faria sentido falar de uma essência negra, árabe ou judia, senão, como projeção 

leviana, em um primeiro momento, daqueles que a fantasiam para negar o humano diante de si. 

Como afirma em Reflexões sobre a questão judaica: “longe de a experiência engendrar a noção do 

judeu, é esta, ao contrário, que ilumina a experiência: se o judeu não existisse, o antissemita 

inventá-lo-ia” (SARTRE, 1960, p. 9).  

No entanto, a “responsabilidade direta para com os outros homens engajados pela escolha” 

(SARTRE, 1970, p. 6) faz com que a ação de engajamento efetivo – e não apenas afirmações 

racionais – seja o parâmetro do compromisso antirracista. Embora Sartre concordasse  que o 

antissemitismo representava a negação do par singular-universal do homem, argumentava que a 

negação desta negação que “atira o indivíduo à situação judaica,” (op. cit., p. 61) bem como o 

encontro com a sua autenticidade, não se alcançaria ignorando a situação ou fugindo dela 

simbolicamente mas “tomando consciência lúcida e verídica da situação... i.e., em assumir as 

responsabilidades e os riscos que tal situação comporta, em reivindica-la no orgulho ou na 

humilhação, às vezes no horror e no ódio” (op. cit.). A autenticidade, portanto, não está no ato de 

fugir de si próprio, mas em ser algo em situação.  

Estas duas dimensões do antirracismo sartreano serão retomadas mais à frente quando 

discutirmos as posições do filósofo francês diante do movimento de  Négritude. Por  hora,  é  válido 

 

 

 

 

___________________________________ 

2 O ponto de vista sartreano do racismo não é novidade à Fortuna crítica sobre o seu pensamento, especialmente naquilo 
que concerne ao racismo anti-judeu. No entanto, a mesma atenção não é dirigida ao racismo antinegro, mesmo o 
próprio filósofo tendo abordado o tema em diversos escritos, como lembra o filósofo jamaicano Lewis Gordon ao 
propor pensar o racismo como má-fé:  “Jean-Paul Sartre has explored racial concerns in some of his work of the 1940s 
and early 1950s, such as Anti-Semite and Jew, Notebooks for an Ethics, The Respectful Prostitute, Black Orpheus, and 
Black Presence. The virtues and vices of Anti-Semite and Jew have received study. But antiblack racism from the 
standpoint of bad faith has received relatively cursory and quite inadequate attention” (GORDON, 1995, p. 3). 
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 avisar que não será feito aqui, como propõe Antônio Arantes (2011), uma leitura sartreana de 

Fanon, mas antes, uma leitura fanoniana de Sartre. A este respeito retomo o conceito de identidade 

teórica subordinada do filósofo jamaicano Lewis Gordon. O filósofo alerta para uma frequente 

inclinação a subestimar a capacidade intelectual de teóricos negros a partir de abordagens 

reducionistas que os aprisionam ou em sua biografia ou seus referenciais teóricos (GORDON, 2015, 

p. 4). Não se trata de ocultar as bases teóricas que serviram de referência à Fanon, mas, ao 

contrário, não o reduzir a elas.  Este esforço permitirá observar a riqueza do diálogo crítico que 

Fanon estabeleceu com Sartre – mas também com Marx, Hegel, Lacan, Jaspers, Freud, Cesaire, 

Sengor, Diop, e Beauvoir entre outros  – sem a previa ideação, que acredito, até Sartre reprovaria, 

de concluir  que o mesmo está errado sempre que divergir do brilhante filósofo francês. Para 

facilitar a exposição dividirei introdutoriamente este trajeto em 3 partes: 1. Os referencias teóricos 

de Fanon; 2. A visão fanoniana do colonialismo; 3. A dialética da Négritude.  

 

2 OS REFERENCIAS TEÓRICOS DE FRANTZ FANON  

 

Nesta seção apresento, de maneira introdutória, três grandes matrizes teóricas que compõem 

o seu pensamento: 1. O Movimento de Negritude; 3; a Psicanálise e; 3. o Marxismo e o 

Existencialismo. O Movimento Négritude foi um movimento político-estético de valorização da 

identidade negra promovido por jovens estudantes antilhanos e africanos que viviam na França 

metropolitana a partir da década de 1930. Entre os idealizadores do movimento destaca-se o 

professor de Fanon, na ocasião do liceu, Aimé Césaire. A principal aposta da Négritude era a 

dimensão política da estética como possiblidade de confronto anticolonial (DOMINGUES, 2005). 

Ocorre que Fanon, apesar de ter sido fortemente influenciado por este movimento, e sobretudo, ter 

se somado ativamente às suas fileiras (FAUSTINO, 2018), endereçou-lhe duras críticas em diversas 

ocasiões. Em um artigo intitulado “Atilhais et Africains” publicado na Revista L’Esprit em 1955 

chega a chamar a Negritude de miragem cujo a fonte precisa ser destruída (FANON, 1964, p. 25) 

em outros lugares alertou para os seus riscos e limites do diálogo estabelecido com o nacionalismo e 

o culturalismo (FAUSTINO, 2013; 2018).  
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Há um longo debate, na literatura especializada discutindo a relação de Fanon com o 

movimento de Negritude (FAUSTINO, 2015). Parto do pressuposto aqui de que o entendimento 

adequado da questão implica o reconhecimento de sua relação oxímora com o movimento3. Fanon 

não apenas fora aluno e, posteriormente, cabo eleitoral de Aimé Césiare – um dos criadores do 

movimento – quando este foi candidato à prefeito de Fort de France pelo partido comunista - como 

seguiu compondo presencialmente as fileiras deste movimento em seus encontros internacionais e 

articulações políticas (FAUSTINO, 2018).  

Como tenho argumentado (FAUSTINO, 2015a, 2018a), para Fanon a reivindicação da 

afirmação identitária “não é um luxo, mas exigência de um programa coerente” (FANON, 2010, p. 

244). Em vários de seus escritos fica nítido que a Négritude representou o questionamento à 

pretensa superioridade europeia (ibidem, p. 255), configurando-se como “antítese afetiva, senão 

lógica, desse insulto que o homem branco fazia à humanidade”. Assim, Fanon reconhece a 

legitimidade histórica da luta antirracista e dos movimentos de afirmação cultural na medida em que 

confrontam os valores racistas europeus, sem, contudo, abrir mão de apontar-lhes os limites 

históricos, políticos, teóricos e ideológicos. Assim, afirma, por um lado, “C’est le blanc qui crée le 

nègre”, e por outro lado, reconhece que “c’est le nègre qui crèe la nègritude” (1968, p. 29), 

afirmando-se na luta por um reconhecimento objetivo de si. Ocorre que as suas influências 

marxistas e posterior engajamento junto à Frente de Libertação Nacional da Argélia o posicionou 

entre as alas mais radicais do panafricanismo  (BARBOSA, 2011/2012), alas essas, defensoras de 

uma revolução social radical como única resposta válida para o colonialismo e possibilidade da 

emancipação humana, assim a critica à negritude é mais a problematização de seus limites 

culturalistas e reformistas do que uma ruptura com seus  pressupostos e reconhecimento de sua 

necessidade histórica (FANON, 2010, p.  268). 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

3 Tomo emprestado a noção linguística de oxímoro empregada pelo filósofo ganês Ato Sekyi-Otu (1996) ao se referir à 
Fanon. O termo oxímoro – que expressa uma figura de linguagem que relaciona ou exprime conceitos opostos em uma 
mesma locução - fora empregado originalmente por Gramsci para descrever Maquiavel como um partidário do 
universal. Para Sekyi-Otu, Fanon, assim como Maquiavel, se expressariam como “oxímoros radicais” que apontam para 
a possibilidade de articulação dialética de interesses particulares e universais. Nesta comunicação, aplico o termo à 
postura de Fanon, identificando uma articulação dialética (e não ambígua) entre a crítica dos limites e o reconhecimento 
da necessidade histórica do movimento Negritude. 
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Outra matriz teórica de fundamental importância à Fanon é a psicanálise. Não há espaço 

aqui para destrinchar as relações precisas deste autor com esta área de saber, especialmente quando 

tomamos em conta a diferença proposta por Sartre (1998) – que, de certa forma, chega de maneira 

não sistematizada em Fanon – entre a “psicanálise empírica” e a “existencial”. Uma análise rigorosa 

permitiria identificar e isolar no conjunto da obra cada uma das suas influências. Quero apenas 

destacar aqui a visível influência tanto do repertório teórico e léxico freud-lacaniano quanto da 

psicologia fenomenológico-existencial em suas noções de subjetividade, sujeito, desejo e 

singularidade humana. Pontuo a seguir alguns vetores e palavras-chave que se pode identificar nos 

textos fanonianos:  

1. efeitos psicossociais da colonização e do racismo: efeitos subjetivos e corpóreos da 

humilhação sistêmica; a temática do sujeito em situação, a dupla consciência; 2. dimensões 

políticas do desejo: a racizalização do desejo (sexualidade e afeto), do ser-em-si e do ser-para-si; 

análise dos sonhos; 3. a dimensão afetiva da política: inveja, ressentimento, violência (práxis) 

como possibilidade de ressignificação do traumático.  

Estes vetores estão presentes tanto em clínica4 quanto em suas análise e intervenções 

política5.  No entanto, assim como no caso da Negritude, a relação de Fanon com esses referenciais 

é sempre mediada por uma crítica que reconhece e se apropria daquilo que auxilia elucidar o dilema 

colonial sem, contudo, deixar de apontar seus limites teóricos e políticos para, em seguida, propor, a 

partir dela, uma outra maneira de aborda-la. Assim, no caso da psicanálise afirma:    

 
Reagindo contra a tendência constitucionalista em psicologia do fim do século XIX, Freud, 
através da psicanálise, exigiu que fosse levado em consideração o fator individual. Ele 
substituiu a tese filogenética pela perspectiva ontogenética. Veremos que a alienação do 
negro não é só uma questão individual. Ao lado da filogenia e da ontogenia, há a 
sociogenia. De certo modo, para responder à exigência de Leconte e Damey, digamos que o 
que pretendemos aqui é estabelecer um sócio-diagnóstico (FANON, 2008, p. 28).  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

4 Nunca será demasiado lembrar que Fanon, desde a conclusão de sua graduação em psiquiatria forense, em 1951, até a 
sua morte, em 1961, atuou ativamente com a clínica psíquica dirigindo hospitais psiquiátricos na França, Argélia e 
Tunísia onde introduziu transformações que compõem – junto a outros intelectuais - a gênese do que hoje ficou 
conhecida como Reforma Antimanicomial (FAUSTINO, 2018a).  
5 A esse respeito, ver o provocante prefácio de Homi Bhabha à edição estadunidense de Les damnés de la terre (2004). 
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O ponto que Fanon está destacando é a dimensão social do sofrimento psíquico, ou aquilo 

que Vera Paiva (2003) denomina como psicossocial. Se fosse possível fazer um paralelo, 

poderíamos retomar aquilo que Sartre passou a nomear, especialmente após a sua crescente 

influência marxista, como a “realidade da situação” e os seus condicionantes. Por essa razão Fanon 

comemora a ruptura representada pela psicanálise freudiana ao trazer o indivíduo singular para o 

centro da cena, mas reforça o reconhecimento de que a cena (op. cit.) delimita as possibilidades 

efetivas de sua auto-inscrição.  

Para Lewis Gordon (2015) a psicanálise convencional encontra em Fanon os seus limites 

pequeno-burgueses ao não compreender a materialidade e o simbolismo do esquema colonial. Para 

este filósofo a proposta psicanalítica fanoniana reconhece a importância do simbólico sem perder-se 

completamente nele. É neste sentido que se pode entender a crítica de Fanon  ao Psychologie de la 

colonisation (1950) do famoso psicanalista francês Octave Mannoni quando este atribui o desejo de 

embranquecimento e os pesadelos aterrorizantes  dos malgaxes (população de Madagascar) - com 

touros negros e soldados senegaleses portando longas armas nas mãos – com a existência prévia de 

complexo de dependência e uma inferioridade psicológica expressa por um desejo edípico de ser 

dominado (MANNONI, 1950, p. 87-88).  

A resposta indignada de Fanon a este posicionamento foi o de historicizar os signos ao invés 

de tomar o universo simbólico europeu como universal: o desejo de ser branco do malgaxe era 

fruto, na verdade, de uma sociedade (colonial) que “torna possível  seu complexo de inferioridade” 

via imposição ideológica e cultural dos valores europeus (FANON, 2008, p. 95) e os  soldados 

negros armados representam tão somente a utilização de mercenários senegaleses pela polícia 

secreta colonial encarregados do trabalho violento de repressão e tortura à população malgaxe (op. 

cit., p. 99-100). Inspirado nesta revelação, Lewis Gordon afirma provocativamente que Fanon 

enriquece a psicanálise ao mostrar que “as vezes, uma arma é apenas uma arma” (op. cit., p. 44-6). 

Há nesta posição de Fanon - independente da operacionalização de categorias psicanalíticas 

clássicas como o inconsciente, desejo, ego, fallus, libido, catarse, fobia, agressividade, complexo de 

inferioridade  inconsciente coletivo, édipo, fixação, conflito, castração, psicopatologia, sadismo, 

identificação, narcisismo, perversão, psicose, Ersatz e Erlebnis, entre outros - uma proximidade 

maior com as noções de sujeito de Sartre e Marx do que Freud, como fica explícito quando afirma 
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que  “o prognóstico está nas mãos daqueles que quiserem sacudir as raízes contaminadas do 

edifício”, pois “a Sociedade, ao contrário dos processos bioquímicos, não escapa da influência 

humana. É pelo homem que a sociedade chega ao ser” (FANON, 2008: 28).   Por outro lado, sua 

analise permite identificar as condições de racionalidade distorcida nos discursos contemporâneos 

sobre o ser humano a partir de uma crítica radical que desafia o domínio da filosofia como a teoria 

crítica máxima e árbitro (contrapondo-se à máxima hursseniana) apontando para à práxis 

(GORDON, 2015).  

Nesta altura, podemos introduzir a terceira matriz presente no pensamento fanoniano que é o 

par existencialismo/marxismo. A decisão de apresentar o marxismo e o existencialismo como uma 

só vertente se deve, em primeiro lugar, ao fato de que, em Fanon estes elementos aparecem bastante 

misturados. É em nome da liberdade, como condição humana, que ele advoga e se coloca como 

sujeito ativo de uma práxis revolucionária (FAUSTINO, 2018).  Em seguindo lugar, como afirmava 

o próprio Sartre “o marxismo é a insuperável filosofia do nosso tempo” (2002, p. 14) e, portanto, 

apresentava-se a essa geração do pós-guerra como possibilidade de entendimento e transformação 

do mundo, marcando a produção de ambos. Embora o auge dessa guinada, no caso de Sartre, esteja 

sintetizado em Questões de método, de 1957 e, posteriormente, em Crítica da razão dialética, de 

1960, quando Fanon já tinha escrito o seu Peau noire, masques blancs (1952) o contato do filósofo 

francês com o Marx – ambos fartamente citados na redação fanoniana -  já é percebido após 1945 e 

daí progressivamente, embora, não isento de polêmicas com os seguimentos hegemônicos do 

marxismo e do próprio existencialismo por conta desta aproximação.  

Segundo a psicóloga Sylvia Mara Pires de Freitas, a vitória de Stalingrado contra os nazistas 

elevava a popularidade do Partido Comunista na França e, sobretudo, a sua existência oferecia uma 

“esperança de ruptura com o capitalismo e a burguesia, e sua preocupação com os menos 

favorecidos” (FREITAS, 2018, p. 88). É desta época também as críticas e tensões entre Sartre e o 

estalinismo, bem como a sua tentativa de forjar uma terceira via entre o liberalismo e o estalinismo. 

Mas em 1950 “a Guerra da Coreia reforça novamente o dualismo partidário e a exigência de um 

posicionamento dos escritores, haja vista a Coréia do Sul ter como um dos aliados os EUA e o 

apoio à Coreia do Norte pela antiga União Soviética” (op. cit., p. 90). Daí em diante, Sartre, 

pautando-se na ideia de que filosofar é tomar partido diante das questões concretas presentes no 
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mundo, apoiará publicamente o Partido Comunista, chegando a se filiar em 1952. Esta aproximação 

custou o rompimento da amizade do filósofo com Camus e depois com Merleau-Ponty.  

É neste esse período (1946-1951) que Fanon inicia a sua vida intelectual, momento pelo qual 

cursara a sua graduação em psiquiatria forense em Lyon, universidade que contou com a presença 

de Merleau-Ponty entre o seu corpo docente. Não foi neste período, porém, que teria tido os 

primeiros contatos com o marxismo. Fanon participou La Résistance francesa contra a ocupação 

nazista lado militantes republicanos e comunistas e voltou como veterano de guerra para a 

Martinica, sua terra natal, em 1945, para atuar como cabo eleitoral de Aimé Césaire pelo Partido 

Comunista para a cargo de Prefeito (FAUSTINO, 2018).  Duas outras vias de contato de Fanon com 

o marxismo foram o escritor haitiano Jacques Roumain (1907-1944), que escreveu a poesia “Sales 

Nègres”6 do qual Fanon se inspirou para nomear  o seu último livro Les damnés de la terre (1961) e 

as lideranças panfricanistas que Fanon conviveu e foi fortemente influencado como Patrice 

Lumumba (1925-1961), Kwame Nkrumah (1909-1972), Abbane Ramdane (1920-1957), Ahmed 

Ben Bella (1916-2012), entre outros. 

Agrega-se a esses dados biográficos alguns acontecimentos expressivos como a Revolução 

Chinesa, em 1949, a já mencionada guerra da Coreia, em 1950;  a humilhante vitória vietnamita 

contra a França de 1954, em Dien Bien Phu, bem como a influência teórica, política e militar de Ho 

Chi Minh sobre os revolucionários situados à periferia do capitalismo; a eclosão da guerra de 

libertação da Argélia, em 1954, do qual Fanon foi parte ativa; a Conferência de Bangung, em 1955 

na Indonésia e a tensão entre Iuguslávia e União Soviética. Em todas essas experiências, 

presentificava-se a questão do marxismo e da revolução diante de sociedades não ocidentais sob o 

qual o capitalismo se impusera retardatariamente, seja pela manutenção de relações feudais de 

produção, seja pela violenta via colonial.  

Se a liberdade se dá, como defenderá Sartre posteriormente, em situação, foram essas as 

condições de escolhas postas que estavam diante de Fanon entre as décadas de 1940 e 1950 e ele 

não hesitará em tomar partido. Essa posição não se resumiu a uma política de ocasião, mas a uma  

 

 

___________________________________ 

6 A poesia, explicitamente inspirada L’Internacionale, escrita pelo anarquista francês Eugene Edine Pottier na ocasião 
da Comuna de Paris, de 1871,  buscava afirmar que, àquela autura, o sujeito revolucionário eram os povos colonizados: 
“Et nousvoicidebout /tous lesdamnés de la terre / tous lesjusticiers  / marchant à l'assautde voscasernes /  et de vos 
banques / comme uneforêt de torchesfunebres / our enfinir /  une / fois / pour / toutes / avec ce monde / de negres / de 
niggers / de sales negres” (ROMAIN, 2003). 
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influência teórica visível em todos os seus escritos. Se em Peau noire, masques blacns (1952) ele 

aponta a “reestruturação do mundo” (FANON, 2018, p. 82) como única saída para alienação 

colonial e, depois, inicia a conclusão do livro com o apelo de Marx ao futuro para reforçar a sua 

crítica à Négritude, nos outros livros, após a sua incursão, como intelectual orgânico na Frente de 

Libertação Nacional, a única dúvida que fica, quando se observa seus escritos, é se a presença do 

marxismo é apenas uma das influência ou se a sua teoria  representa uma versão anticolonial do 

marxismo. O ponto é que a partir do engajamento de Fanon com a revolução argelina a questão da 

liberdade é pensada por Fanon cada vez menos em termos individuais, como se podia ler no Sartre 

de o Ser e o nada (2000)7 e mais relacionada às possiblidades postas pela história, enquanto 

objetividade causal de possiblidades existentes, mediada pela ação de um sujeito que é cada vez 

mais coletivo como povo, nação, negro, colonizado, etc..  

Para além disso, é importante, pelo menos indicar, que os diálogos de Fanon com a 

fenomenologia não se resumiram à Sartre. Paget Henry retoma o conceito de redução 

fenomenológica flexionada para afirmar que o estilo literário de Fanon oferece uma análise psíco-

existencial de autorreflexão filosófica que suspende catarticamente as reduções positivistas da 

racionalidade restringido, pelo menos, temporariamente algumas vigílias que invizibilizariam 

determinadas elementos da consciência individual (HENRY, 2000, p. 12). Para além disso, continua 

o filósofo, a reflexão sobre a liberação racial desloca o problema da racionalidade como fonte de 

ocasiões de autorreflexão para caminhos que transcendem aquilo que está posto na tradição 

europeia, inclusive os seus críticos (HENRY, 2006).  

Já Lewis Gordon (2015) aproxima Fanon se Simone de Beauvoir (1908-1986) e Karl Jaspers 

(1883-1969), mas lamenta o silêncio, inclusive de Fanon, em relação a influência da primeira em 

sua obra.  Há, lembra o filósofo jamaicano, uma influencia de Richard Wright em Beauvoir e de 

Beauvoir em Sartre. Fanon faz referência à Sartre e Wright, mas não cita Beauvoir. No entanto o 

título do 5o capítulo de Peau noire, másques blancs é visivelmente inspirado no subtítulo de 

Deuxième sexe. Tome 2: L'expérience vécue (1949). Neste livro, Beauvoir assume receber 

influência  direta  de  Richard  Wright (1908-1960)  na  possibilidade de pensar a mulher  como  um  

 

 

___________________________________ 

7 Como ele próprio reconhecerá posteriormente: “A alienação fundamental não vem, como O Ser e o Nada poderia fazer 
crer, por engano, de uma escolha pré-natal: mas da relação unívoca de interioridade que une o homem como organismo 
prático a seu meio ambiente” (SARTRE, 2002, p. 335) 
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tornar-se desde a infância à velhice. Para os existencialistas o termo “experiência vivida” – 

introduzido por Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) a partir da inspiração no inspirado no 

Erlebnis8 alemão - é um construto teórico fundamental (GORDON, 2015).  

Outra categoria fenomenológica importante presente em Fanon é a ideia de paradoxo 

existencial de Søren Kierkegaard (1813-1855). Paget Henry chama a atenção para a importância do 

fracasso em Fanon. O paradoxo existencial em Kierkegaard, lembra Gordon, é o lugar onde uma 

conquista requer um fracasso ou, como se vê em L’Être et le Néant, a boa fé é ironicamente uma 

forma de má-fé. Tanto a falha presente na tentativa frustrada de reconhecimento – o não ser – que é 

ao mesmo tempo o predicado para o movimento dialético, até o autoengano da auto-inscrição 

identitária, que não deixa de ser, paradoxalmente, a aceitação invertida da marca que o outro me 

criou compõem paradoxos discutidos por Fanon. A maior influência kierkegaardiana em Fanon é o 

movimento de suspensão teleológica da filosofia que promove, seja por seu estilo de escrita, que 

nos convida a pensar também com as víceras, seja com o tensionamento às restrições teóricas 

impostas pelo mundo moderno (GORDON, 2008, p. 82). 

Para Gordon, Fanon  “andou com Hursel” por meio de Sartre, Beauvoir, Merleu Ponty e 

Jarspers mas acabou indo em direçoes oposta a ele(s) criando uma fenomenologia própria 

(fanoniana), que ao invés de caminhar na direção de um “ego transcedental” caminhou à 

experiência vivida e ao colapso do simbólico (GORDON, 2015, p. 60). O ponto que cabe destacar 

aqui, mais do que a delimitação de onde começa o marxismo e onde termina o existencialismo – em 

uma época em que alguns expoentes do existencialismo caminhavam em direção à Marx – é a 

confluência, no plano da influência política, ideológica e teórica, dessas duas vertentes na formação 

de Fanon. Estas vertentes estão incontornavelmente presentes ainda que ambas tenham sido 

frontalmente interrogadas e validadas apenas nos aspectos em que ajudavam a desvelar a colocar 

abaixo a experiência colonial. Como afirmou Fanon “para o colonizado, a única verdade que 

importa é a verdade que precipita o desmantelamento do colonismo e favorece a emergência da 

nação” (FANON, 2010, p. 67). Falemos um pouco mais dessa experiência a seguir.  

 

 

 

___________________________________ 

8 Em Peau noire, masques blancs, o termo Erlebnis é empregado no original alemão para denotar uma vivência 
específica, promotora de neuroses e recalques e os termos “expérience vécue” para pensar a própria racialização e 
identidade como experiência. Como se pode conferir ao longo do capítulo supracitado. O negro não existe em sí, mas 
faz-se negro, em primeiro lugar, a partir da experiência da racialização colonial e, sem seguindo lugar, através de seu 
afirmar-se no mundo como sujeito, por isso afirma em Sociologie d’une révolution “Cést le blanc qui cré ele nègre. 
Mais c’est le nègre qui cré ela négritude” (1968, p. 29). 
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2. O COLONIALISMO E A RACIALIZAÇÃO  

 

A pesar das diferenças de enfoque e localização na geopolítica sócio-racial daquele 

contexto, as posições de Fanon e Sartre são muito próximas.  Para ambos, racismo é parte de um 

processo maior de dominação: a violenta e desigual expansão das relações capitalistas de produção 

para o mundo não europeu (FANON, 1980). Por essa razão, seria incorreto acreditar que as forças 

sociais que empreendem uma guerra colonial o fazem tendo em vista apenas um confronto cultural; 

pelo contrário, afirma Fanon: “a guerra é um negócio comercial gigantesco e toda a perspectiva 

deve ter isto em conta. A primeira necessidade é a escravização, no sentido mais rigoroso, da 

população autóctone” (ibidem, p. 37-38) 

 Para ambos o colonialismo é um sistema econômico, histórico e contraditório que permite a 

transferência material e simbólica das contradições sociais capitalista para a sua periferia, poupando 

os centros metropolitanos – e em consequência, a sua classe trabalhadora, da violência extrema e 

barbárie que sustenta a democracia burguesa (SARTRE, 1968, p. 14).  

Fanon, por sua vez, argumentava insistentemente que o mundo colonial é um mundo 

congenitamente cindido, e a separação entre os polos é mantida pela força das armas (FANON, 

2010). Diferentemente do que ocorre na metrópole colonial, onde a exploração econômica dos 

trabalhadores é mascarada pelo sentimento de unidade nacional, superioridade racial ou mesmo pela 

democracia, nas colônias a dominação não pode ser disfarçada e se expressa de maneira irrestrita, 

inviabilizando qualquer movimentação política que se aproxime de uma sociedade civil. Diante 

dessa negação, a violência dispensa a necessidade de legitimação, já que o Outro – este objeto que 

não é mais visto nem tratado como extensão do Eu – só aparece como predicado dos desejos e 

gozos do colonizador. Da mesma forma, para Sartre “o sistema colonial para se manter deve 

conservar-se cada dia mais duro, mais desumano” (SARTRE, 1968, p. 37).  

Entretanto, no colonialismo, essa desumanização não se concretiza de fato, mas como 

tendência. Em termos filosóficos, para ser desumanizado, o colonizado precisaria, antes de mais 

nada, ser reconhecido enquanto humano, em sua liberdade (ibid., p. 143). Para Sartre, o termo que 

melhor descreveria essa situação seria sub-humanizado, ou seja, “nem homem, nem animal, eis o 

indígena” (ibid., p. 144). Indiferente à esse jogo de palavras, mas bastante atento às implicações 
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práticas desta filosofia,  Fanon buscara expor como a “expropriação, o despojamento, a razia, o 

assassínio objetivo, desdobram-se numa pilhagem dos esquemas culturais ou, pelo menos, 

condicionam essa pilhagem” (FANON, 1980, p. 38), engendrando posições sociais epidermizadas 

que, marcadas por uma divisão racial do trabalho, pressupõem o lugar dos indivíduos a partir das 

marcas fenotípicas e culturais que carregam.   

Assim, diferente de Sartre onde o racismo –  nos seus termos “segregação racial” – é , no 

fundo, uma segregação econômica (SARTRE, 1968, p. 47) para Fanon ele é tanto um produto 

quanto um processo pelo qual o grupo dominante lança mão para desarticular as possíveis linhas de 

força do dominado, destruindo seus valores, sistemas de referência e panorama social, pois, uma 

vez “desmoronadas, as linhas de força já não ordenam. Frente a elas, um “novo conjunto imposto, 

não proposto, é afirmado com todo o seu peso de canhões e de sabres” (ibidem, p. 38).  

Isso significa que o racismo, em Fanon, está longe de ser considerado um epifenômeno das 

contradições de classe, e muito menos, que se dissolveria diante de uma solidariedade abstrata entre 

os proletários do mundo9, mas, ao contrário, afirmar que o racismo é apropriado, na sociedade 

moderna, como elemento que torna possível o empreendimento colonial. Além disso, a posição de 

Fanon permite perceber o quanto essa prática de negação da humanidade não se restringiu aos 

territórios colonialmente ocupados, mas se configurou também como eixo estruturante da própria 

modernidade, como enfatiza: “Sim! A civilização europeia e seus representantes mais qualificados 

são responsáveis pelo racismo colonial” (FANON, 2008, p. 88-9).  

Nessa altura, entramos em um nível mais profundo da análise fanoniana que não chegou a 

ser explorado por Sartre que é o efeito subjetivo da reificação colonial: a racialização das 

experiências. O primeiro aspecto da racialização é a epidermização dos lugares e posições sociais, 

ou seja, aquilo que se entende por raça passa a ser definidor das oportunidades e barreiras vividas 

pelos indivíduos ao longo de sua vida.  Por essa razão, nas colônias, afirma Fanon, “a infraestrutura 

econômica é também uma superestrutura. A causa é consequência: alguém é rico porque é branco, 

alguém é branco porque é rico (FANON, 2010).  

 

 

 

___________________________________ 

9 Essa posição é nítida quando se observa o diálogo crítico que Fanon estabelece com a Esquerda Francesa durante a 
luta de libertação da Argélia: “A este nível, a reflexão permite-nos descobrir uma particularidade importante do fato 
colonial argelino. No interior de uma nação, é clássico e banal identificar duas forças antagônicas: a classe operária e o 
capitalismo burguês. No país colonial esta distinção revela-se totalmente inadequada. O que define a situação colonial é 
bem mais o carácter indiferenciado que a dominação estrangeira apresenta” (FANON, 1964, p. 89). 
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É essa a raiz da do enclausuramento do colonizado em seu corpo, tido quase sempre como 

bruto, rústico e emocionalmente instável, em contraposição ao europeu, apresentado sempre como 

expressão universal das qualidades úteis ao controle do mundo. Tanto a pretensa europeização da 

razão ou do sujeito, quanto a objetificação reificada do negro – ou não-branco/ocidental/europeu –, 

são expressões desse mesmo processo de racialização. O segundo aspecto da racialização é a 

interiorização subjetiva por parte do colonizador e por parte do colonizado dessa epidermização. É 

o momento em que os indivíduos deixam de se reconhecer mutuamente como reciprocamente 

humanos para ver a si e ao outro através da lente distorcida do colonialismo. A fantasmagórica e 

hierárquica contraposição binária entre branco X negro é assumida por ambos como identidades 

fixas e essenciais, moldando de forma empobrecedora a percepção de si e do mundo.  

Veremos mais abaixo como esses elementos atuam sob a posição de Fanon a respeito das 

possibilidades históricas de dissolução da ordem colonial e em que aspecto essa posição se difere 

daquela oferecida pelo filósofo francês no que tange à dialética.   

 
3. A DIALÉTICA DA NÈGRITUDE  

 
No plano teórico/ideológico, uma das contribuições de Fanon à fenomenologia foi a 

denuncia da razão paradoxal sob o qual a própria fenomenologia está(va) inserida, isto é, o 

autoengano europeu de considerar-se a si próprio como Ser Absoluto. Esta teodiceia10 da 

civilização ocidental e de seus pensadores apresenta este continente e a sua produção teórica não 

apenas como referencial universal do conhecimento, mas também, muitas vezes, toma estes 

sistemas como “completos e intrinsecamente legítimos em todos os aspectos da vida humana” 

(GORDON, 2015, p. 17). Diante deste autoengano, a incompletude e o fracasso inerentes, não 

apenas aos sistemas de pensamento, mas à própria condição humana é sempre escamoteado e 

projetado naqueles que não partilham desses valores ou naqueles que mesmo partilhando - uma vez 

que o colonialismo implicou a generalização das relações de produção capitalista e de seus 

pressupostos éticos, políticos e estéticos para o “resto” do mundo11 – não são têm nunca a sua 

produção humana reconhecida no mesmo patamar que a ocidental.    

 ___________________________________ 

10 Apresento o conceito de Teodiceia oferecido por Gordon em Faustino (2018b). 
11 “um novo conjunto, imposto, não proposto, mas afirmado, com todo o seu peso de canhões e de sabres” (FANON, 
1969, p. 38).  
 



  
       
 

 

Página 121 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

Para Gordon (op. cit.) a teodiceia implica, de um lado, a sacralização absoluta do branco, da 

Europa, do ocidente e da razão e, do outro, a transferência simbólica – e muitas vezes econômicas - 

de suas próprias contradições para os “outros”, o lado negro, que nunca serão reconhecidos como 

humanos: o negro, o árabe, o favelado, o traficante... o outro.  O paradoxo enfrentado por Fanon, 

como será exposto a seguir, era denunciar essa razão racista sem ao mesmo tempo incorrer na i-

razão (op. cit.) e, mais do que isso, propor meios concretos – práticos sensíveis e não apenas 

teóricos – de superar esse estranhamento. É, pois, diante deste desafio, que emerge um sujeito 

comum, tanto à Sartre quanto à Fanon, embora ambos se relacionassem com ele de maneira 

diferente: o movimento de Negritude.  

Antes de apresentar o diálogo, porém, pode ser útil fazer dois avisos. O primeiro, já 

afirmado anteriormente, é que para Fanon o movimento de negritude é o único que poderia fazer 

frente ao racismo antinegro. As suas críticas são, portanto, a tentativa de disputar os rumos deste 

movimento, que em sua opinião acertava ao criticar a teodiceia branco/ocidental. Entretanto, desde 

o início da década de 1950 até os últimos anos de sua vida, o criticou duramente por não dar, 

segundo argumentava, a devida atenção nem à dimensão prático-sensível (objetiva) do 

colonialismo, uma vez que a sua principal contribuição política era a dimensão ético-estética, e nem 

aos riscos implícitos à mera inversão da teodiceia em um movimento que ele nomeou 

psicanaliticamente como “duplo narcisismo” (FANON, 2008, p. 27).  

Para Fanon, se as forças ideológicas do colonialismo apresentam o branco como símbolo 

beleza, da bondade e da verdade e ao mesmo tempo expressão universal do gênero humano que se 

expressa na razão12, o problema não se resolveria com a inversão estética dos polos da equação, 

representando agora o negro como símbolo de beleza, bondade e verdade, mas ainda, 

representando-o especi[e]ficamente como natureza/selvageria (agora tomadas como qualidades 

superiores). Uma das críticas de Fanon é que na Négritude, o negro, agora positivado, continua 

privado de ser reconhecido enquanto gênero humano (universalidade e liberdade para-si) e, pior, 

sua  pretensa  especificidade  continua  sendo  a  natureza,  em  contraponto  do  branco,  que a gora,   

 

 
___________________________________ 

12 Vale lembrar que para manter essa teodiceia branca, projetou-se no negro o seu oposto, a fealdade, a falsidade e a 
maldade, mas sobretudo, a ideia do atraso, tal como afirma em diversos momentos de Peau noir, masques blancs: “o 
Lobo, o Diabo, o Gênio do Mal, o Mal, o Selvagem, são sempre representados por um preto ou um índio” (op. cit., p. 
130-1). 
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pretensamente condenado à frieza da razão instrumental, mantém-se como símbolo da razão, do 

desenvolvimento, da civilização e da técnica (Faustino, 2013). Como já foi alertado por Gordon, 

apesar da necessidade histórica do movimento, ele não deixava de ser, aos olhos de Fanon, 

autoengano (GORDON, 2015). A outra crítica, que não vem ao caso neste estudo, mas é válido 

mencionar, refere-se ao exacerbado culturalismo expressado pelo movimento e o risco 

exaustivamente problematizado por Fanon da aposta estética/cultural acabar resultando na 

substituição da crítica das armas pelas armas da crítica (FAUSTINO, 2018a).  

 Quando a Négritude emergiu com notoriedade pública no solo francês, Sartre emitiu várias 

notas o apoiando. A mais famosa foi a introdução à “Anthologie de la nouvelle poésie nègre et 

malgache”, de Leopold Sedar Senghor em 1948. Senghor foi um dos fundadores do movimento 

junto com Aimé Césaire e Leon Damas, na década anterior. No texto, que recebeu o título de 

“Orphée Noir”13, Sartre argumenta em favor da legitimidade histórica do movimento diante dos 

séculos de escravidão e racismo antinegro e, ao mesmo tempo, exalta as suas contribuições para o 

espírito humano. Como afirma logo no primeiro parágrafo:  

 
O que vocês esperavam que acontecesse quando tiraram a mordaça que tapava essas bocas 
negras? Esperavam que elas lhes lançassem louvores? […] O que esperavam? Que se 
reerguessem com adoração nos olhos? Ei-los em pé. Homens que nos olham. Ei-los em pé. 
Faço votos para que vocês sintam como eu a comoção de ser visto. […] Pois o branco 
desfrutou durante três mil anos o privilégio de ver sem ser visto […] O homem branco, 
branco porque era homem, branco como o dia, como a verdade, branco como a virtude [...]. 
Hoje, esses homens pretos nos miram e nosso olhar reentra em nossos olhos. Tochas negras 
iluminam o mundo e nossas cabeças brancas não passam de pequenas luminárias 
balançadas pelo vento (SARTRE, [1948] 1960, grifos meus).  

 

Este nobre esforço, empreendido por um pensador branco e francês - que, ciente de seus 

privilégios de raça e classe, decide utilizar-se de seu prestigio - foi recebido com muito respeito 

pelo  meio  negro,  inclusive  por  Fanon, que dialogou muitas vezes com ele não como um inimigo,  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

13  “Négritude, Sartre argued, was akin to the reincarnation myth of Orpheus, the lyrical singer, musician, and poet, who 
descends into the Underworld to rescue his beloved Eurydice but is told, after beguiling Hades, that he could return to 
the surface world with her so long as he doesn’t look back at her. Orpheus isn’t certain that it was Eurydice following 
him, so he looks back, loses her, and is subsequently ripped to shreds by mad worshipers of Bacchus/Dionysus, the god 
of wine, women, and tragedy. Sartre attempted to capture, poetically, the “descent” of the Négritude poets—descent 
into blackness—which, he argued, subjectively manifested a form of antiracist racism and objectively, following 
Senghor, a form of “black soul” (GORDON, 2015, p. 55). 
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mas como um leitor atento que se apoia teoricamente nele, mas que, nem por isso, o considera 

acima de qualquer crítica ou ponderação, tal como teodiceia. É neste sentido que Fanon dialogará 

com Sartre em Peau noire, masques blancs ao citar o seguinte trecho que reproduzo parcialmente:  

 
o negro, nós o dissemos, cria para si um racismo antiracista. Ele não deseja de modo algum 
dominar o mundo: ele quer a abolição dos privilégios étnicos, quaisquer que sejam eles; ele 
afirma sua solidariedade com os oprimidos de qualquer cor. De repente a noção subjetiva, 
existencial, étnica da negritude “passa”, como diz Hegel, para aquela – objetiva, positiva, 
exata – do proletariado. “Para Césaire, diz Senghor, o ‘branco’ simboliza o capital, como o 
negro o trabalho... É a luta do proletariado mundial que canta através dos homens de pele 
negra de sua raça” [...]Mas isso não impede que a noção de raça não se confunda com a 
noção de classe: aquela é concreta e particular, esta universal e abstrata; uma vem do que 
Jaspers chama de compreensão, e a outra, da intelecção [...]De fato, a negritude aparece 
como o tempo fraco de uma progressão dialética: a afirmação teórica e prática da 
supremacia do branco é a tese; a posição da negritude como valor antitético é o momento 
da negatividade. Assim, a negritude existe para se destruir; é passagem e ponto de chegada, 
meio e não fim último” (SARTRE apud FANON, 2008, p. 120-121).  

 

Diante de tal passagem Fanon reage com indignação: “quando li esta página, senti que 

roubavam a minha última chance. Disse a meus amigos: “A geração dos jovens poetas negros acaba 

de receber um golpe imperdoável” (op. cit.) e continua: “Havíamos apelado para um amigo dos 

povos de cor, e este amigo não achou nada melhor a dizer do que mostrar a relatividade de nossa 

ação” (op. cit.). As perguntas que vale fazer a esta altura são: por que essa afirmação o incomodou 

tanto? Sartre não estaria - assim como Fanon o fizera em outros lugares - reconhecendo as 

contribuições da Negritude, mas lembrando os seus limites?  Se a raça e o negro são mesmo 

criações do imaginário racista do branco (FANON, 1968, p. 29) não é certo que a negritude se 

destruirá assim que cumprir a sua tarefa histórica de fazer frente, dialeticamente, à alienação que a 

tornou necessária? Qual é o problema em ser um polo da dialética?  

O exame mais amplo de outros trechos do capítulo deixa permite observar o alerta fanoniano 

para uma melancolia negra no mundo moderno (GORDON, 2008, p. 17): como diz “Cheguei ao 

mundo pretendendo descobrir um sentido nas coisas, minha alma cheia do desejo de estar na origem 

do mundo, e eis que me descubro objeto em meio a outros objetos”  (op. cit., p. 103). E continua: 

“Enclausurado nesta objetividade esmagadora, implorei ao outro”, mas “Não adiantou nada. 

Explodi.”. Mais à frente ele insiste “depois tivemos de enfrentar o olhar branco. Um peso inusitado 

nos oprimiu. O mundo verdadeiro invadia o nosso pedaço”. A verdade, a beleza e a bondade são 
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brancas, o preto, o oposto do branco. Mas o verdadeiro mundo é branco e em seu mundo, “o homem 

de cor encontra dificuldades na elaboração de seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é 

unicamente uma atividade de negação. É um conhecimento em terceira pessoa” (op. cit., p. 104).  

Em consequência “Elaborei, abaixo do esquema corporal, um esquema histórico-racial” (op. cit., p. 

105) introjetado através de mil detalhes, anedotas e relatos fornecidos pelo branco. E continua: “Eu 

acreditava estar construindo um eu fisiológico, equilibrando o espaço, localizando as sensações, e 

eis que exigiam de mim um suplemento” (idem) quando de repente...  

 
“Olhe, um preto!” Era um stimulus externo, me futucando quando eu passava. Eu esboçava 
um sorriso.  
“Olhe, um preto!” É verdade, eu me divertia.  
“Olhe, um preto!” O círculo fechava-se pouco a pouco. Eu me divertia abertamente.  
“Mamãe, olhe o preto, estou com medo!” Medo! Medo! E começavam a me temer. Quis 
gargalhar até sufocar, mas isso tornou-se impossível (FANON, op. cit., p. 105). 

 

Depois de gargalhar, Fanon voltar a se referir a animalização do negro, sempre visto como 

selvagem, específico, escravo... e segue:  “Nessa época, desorientado, incapaz de estar no espaço 

aberto com o outro, com o branco que impiedosamente me aprisionava, eu me distanciei para longe, 

para muito longe do meu estar-aqui, constituindo-me como objeto (op. cit., p. 106). Em termos 

sartreanos, como ser-em-si, cujo o para-si está fora é disposição da escolha de outrém. Fanon 

agoniza dramaticamente “Queria simplesmente ser um homem entre outros homens [...]nada mais 

do que um homem” universal, livre, e aberto ao futuro mas em uma sociedade racista associam no 

apenas seus “ancestrais escravizados, linchados”... diante disso, entre um universal branco 

inalcançável  e um inescapável passado negro, livre e ainda humano, embora nunca visto como tal, 

“decidi assumir” (idem).   

Em seguida Fanon retoma o Sartre de Réflexions sur la question juive para afirmar que 

“Desde que era impossível livrar-me de um complexo inato, decidi me afirmar como Negro. Uma 

vez que o outro hesitava em me reconhecer, só havia uma solução: fazer-me conhecer” (op. cit., p. 

108). Mas depois, lembra que os “o judeu pode ser ignorado na sua judeitude. Ele não está 

integralmente naquilo que é” (idem). Já para o negro “tudo toma um aspecto novo. Nenhuma 

chance me é oferecida. Sou sobredeterminado pelo exterior. Não sou escravo da “ideia” que os 

outros fazem de mim, mas da minha aparição” (ibidem).  E prossegue “A vergonha. A vergonha e o 
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desprezo de si. A náusea. Quando me amam, dizem que o fazem apesar da minha cor. Quando me 

detestam, acrescentam que não é pela minha cor... Aqui ou ali, sou prisioneiro do círculo infernal” 

(op. cit., p. 109). 

Esse círculo infernal não se manifestava apenas pelo preconceito e a discriminação mas 

também pela utilização política da razão que afirmava no plano discursivo – diante de uma ameaça 

eminente de revolta explosiva - uma igualdade que não materializava na prática, seja pela tardia 

condenação religiosa à escravidão, seja pelo moderno conceito de igual dignidade ou pela 

afirmação, no campo da biologia de que a raça não existe, ao mesmo tempo em que se silencia 

sobre o racismo, a “razão assegurava a vitória em todas as frentes [...] A vitória brincava de gato e 

rato; ela zombava de mim. Como diz o outro, quando estou lá, ela não está, quando ela está, não 

estou mais” (op. cit., p. 111). Em uma sociedade colonial a razão está do lado dos vencedores, isto 

é, é branca. Então, sem opções, do “outro lado do mundo branco, uma feérica cultura negra me 

saudava. Escultura negra! Comecei a corar de orgulho. Era a salvação?”.  Se a razão (ser-para-si) é 

branca e negrura (ser-em-si), o “método regressivo” (op. cit.) não parece ser acessível: “Eu tinha 

racionalizado o mundo e o mundo tinha me rejeitado em nome do preconceito de cor. Desde que, no 

plano da razão, o acordo não era possível, lancei-me na irracionalidade” (idem).  

 Nesta altura da narrativa, depois de agonizar desidratado pelo deserto branco do não-

reconhecimento: tentar inutilmente arrancar de si uma parte daquilo que lhe compõe; implorar a um 

grande Outro que não percebe a sua existência, depois de explodir esfarelando-se em pedaços, o 

narrador encontra alívio e alento naquilo que outrora havia negado. Aliás, neste cenário, ele mesmo 

não é inteiramente humano, mas apenas aquilo que se havia negado nas noções teodiceicas de 

humano... ele mesmo não é universal, mas especi(e)fico, determinado pela natureza selvagem e pelo 

passado de escravidão, ser-em-si. Ao “escolher” abraçar a “si”, portanto - porque não lhe é 

permitido abraçar o mundo - é a essa caricatura ontológica que abraça, e não a si, propriamente dito. 

Mas é esta fantasmagoria que lhe oferece conforto e o sentimento de, pela primeira vez estar em 

casa...aliás, afirmação política desse “lugar de fala” instransponível  (a natureza, a selvageria, o 

irracional, o passado) pode ser subversivo, especialmente no mundo em que a técnica fria da razão 

instrumental possibilitou a bomba atômica e a escravidão do humano pela máquina. Diante desse 

mergulho primordial naquilo que o branco deixou de ver nele e se afastou por séculos 
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arrogantemente, o branco percebe dolorosamente que sua alma estava corrompida “enquanto eu lhe 

escapava, e que levava algo comigo” (op. cit., p. 117).  

Mas não adiantava, porque o branco diante da tentativa de escapar ao enquadramento reagia 

sempre com mais força: “a meu irracional, opunham o racional. A meu racional, o “verdadeiro 

racional”. Eu sempre recomeçava um jogo previamente perdido [...] Fiz um balanço completo de 

minha doença. Queria ser tipicamente negro – mas isso não era mais possível. Queria ser branco – 

era melhor rir. E, quando tentava, no plano das idéias e da atividade intelectual, reivindicar minha 

negritude, arrancavam-na de mim. Demonstravam-me que minha iniciativa era apenas um pólo na 

dialética (op. cit.)... Xeque-mate! “Havíamos apelado para um amigo dos povos de cor, e este amigo 

não achou nada melhor a dizer do que mostrar a relatividade de nossa ação” (op. cit., p. 121).  

O argumento de Lewis Gordon a respeito deste trecho é bastante interessante. De um lado 

há, nesta afirmação bem-intencionada “do amigo dos povos de cor”, a escandalosa redução do 

problema racial ao problema de classe14. Esta posição é bastante comum em uma tradição - que vai 

do marxismo ao existencialismo – que reconhece as desigualdades raciais, mas oferece como 

resposta pseudo “dialética” a subsunção da luta antirracista à uma perspectiva considerada “mais 

legítima”, vista como universal: a classe. Ocorre que, para Fanon o capitalismo, enquanto sistema 

de exploração econômico (FANON, 1980), não apenas não dissolveu as desigualdades raciais como 

a própria reprodução da exploração de classes estrutura-se a partir de uma existência racializada 

(FAUSTINO, 2018b).  Esta racialização ganha dimensões assombrosas na periferia do capital, uma 

vez que essas regiões – coincidentemente não europeias – atuaram como depositária das 

contradições reais e simbólicas produzidas pela teodiceia do capital. Como afirmou Fanon em Les 

Damnés de la terre:  

 
Quando se percebe na sua imediatez o contexto colonial, é patente de que aquilo que 
fragmenta o mundo é primeiro o fato de pertencer ou não a tal espécie, a tal raça. Nas 
colônias, a infraestrutura econômica é também uma superestrutura. A causa é consequência: 
alguém é rico porque é branco, alguém é branco porque é rico (FANON, 2010, p. 56).  

 

 

 
__________________________________ 

14 Como explica Gordon, o que se ganha com a negritude é apenas a consciência revolucionária subjetiva já que a 
verdadeira consciência seria a da classe (GORDON, op. cit., p. 58). 
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O outro problema, implícito a esta afirmação, é a aceitação – que do ponto de vista 

fononiano é expressão direta do racismo - dos pressupostos coloniais a respeito do negro. O 

verdadeiro “racismo antirracista”, para Fanon, não está na adoção auto-enganadora de um pseudo-

essência negra, mas sim a manutenção do negro, mesmo que de forma invertida e bem-

intencionada, na esfera coisificada do em-si, enquanto expressão da natureza e do passado. Essa 

crítica, óbvio, não se dirige apenas a Sartre, mas, principalmente ao movimento de negritude, mas 

encontrou no filósofo francês um eco quase paternalista. É possível encontrar ao longo de todo o 

Orphée noir o elogio a essa “apreensão intuitiva da condição humana e a memória ainda fresca de 

um passado histórico” (SARTRE, 1960, p. 140) próprio e só acessível aos negros.  

Ao mesmo tempo, e aqui entramos no terceiro elemento da crítica fanoniana, quando esse 

ser objetificado busca afirma-se em seu para-si universal encontra no seu maior apoiador o disparo 

de um tiro certeiro!  Assim o intento do movimento já nasceria morto porque não é mais que um 

dos polos da dialética (FANON, 2008, p. 120). Não é nem universal e nem particular, uma vez que 

o único particular apto a ascender à universalidade é o proletariado. A racialização do negro 

enquanto específico tem como consequência inescapável a racialização da universalidade como 

branca/europeia. Diante desta racialização o negro não é futuro e nem racional mas o seu passado 

lúdico e sensual só serve nos fins de semana quando se precisar distrair um pouco... mesmo no seu 

auge, não passa de especí(e)fico diante da verdadeira universalidade que segue branca até mesmo 

na boca do maior amigo dos povos de cor (op. cit.).   

O terceiro problema, nomeado por Gordon (2015) de dialeticismo claustofóbico é visão 

empobrecida que Sartre trazia até este momento a respeito da própria dialética. A este respeito 

Fanon, no auge dos seus 25 anos Fanon lamenta que Orphée noir, embora tenha sido um marco 

para a afirmação do intelectualismo do existir negro (Négritude) não apenas chega à fonte da fonte, 

mas a seca, apresentando com isso, uma visão fechada, e, portanto, racionalista, da dialética. Como 

afirma Fanon “Desta vez este hegeliano-nato esqueceu de que a consciência tem necessidade de se 

perder na noite do absoluto, única condição para chegar à consciência de si.” E continua “Contra o 

racionalismo, ele salientava o lado negativo, mas esquecendo que esta negatividade tira seu valor de 

uma absolutidade quase substancial. A consciência engajada na experiência ignora, deve ignorar as 

essências e as determinações do ser (op. cit., p. 121).   



  
       
 

 

Página 128 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

Esta incognoscibilidade da dialética era inconcebível à noção sartreana de sujeito que 

buscava afastar a todo curso todas as determinações extra conscientes do agir humano. O que ele 

não percebeu, segundo argumenta Gordon, é que não havia espaço para o universal enquanto a 

sociedade permanecer racista e violentamente fechada ao negro, aliás, o único universal à vista era 

branco. Para Fanon, o conselho de Sartre seria o mesmo que dizer a recém um amputado de guerra 

que aceite a ausência do seu membro (op. cit., p. 126). Assim Gordon se pergunta, dando razão à 

Fanon “como alguém poderia aceitar essa ausência quando o correlato do membro desaparecido, o 

elemento fantasma que assombra o corpo, é a humanidade? (GORDON, op. cit., p. 60). A primeira 

reação de Fanon diante dessa amputação foi o choro “Minha originalidade me foi extorquida. 

Chorei por muito tempo e depois recomecei a vida” (FANON, op. cit., p. 118) e riu da situação já 

que as vezes se afastar dos problemas pelo riso ou a ironia é uma forma de lidar com eles de forma 

mais leve. Mas o riso tem limites e em algum momento o problema terá que ser enfrentado, por isso 

Gordon polemiza com o que nomeia como noção racionalista de dialética, o avanço “na terapia 

geralmente ocorre com lágrimas, com catarse. Fanon chorou porque percebeu que todos os esforços 

para evitar a verdade falharam. Foi através de tal catarse que ele foi capaz de enfrentar as 

implicações de sua situação, sob qualquer forma que fosse (op. cit.).  

Ainda assim, o filósofo jamaicano sugere que Sartre teria aceito a crítica e, a partir dela, 

ampliou a sua percepção, não apenas do problema negro, mas de sua própria noção de dialética, 

expressa de maneira mais rica e aberta em Crítica da razão dialética. Fato é que no prefácio do 

filósofo francês ao Le damnés de la terre, temos uma grande guinada na relação universal-

específica da luta negra. Sob o calor das lutas de libertação africana e o desmantelar quase completo 

do colonialismo francês na Argélia sob o qual Fanon forjou este seu último texto, a luta do 

colonizado ganha status de universalidade quando o filósofo francês sugere que ela salvaria não 

apenas os colonizados mas a própria Europa (SARTRE, 2010, p. 24-48). Entretanto, seu 

compromisso e apologia a este processo emancipatório o levou a exaltar elementos que julgava 

fundamentais para despertar a consciência europeia ignorando outros longamente sistematizados ao 

longo do livro. Não obstante, o prefácio foi mais lido que o próprio livro, como explica psiquiatra e 

parceira de trabalho de Fanon, Alice Cherki, “O belo prefácio de Sartre a esse livro, que Fanon 

desejara, parece que foi mais lido, ao longo dos anos, do que o corpo do texto. Entretanto, de certo 
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modo, esse prefácio desvia a s preocupações e o tom de Fanon”. Para ela “Sartre justifica a 

violência enquanto Fanon a analisa, não a promove como um fim em si, mas vê nela uma passagem 

obrigatória” (CHERKI, 2010, p. 15).  

Essa visão distorcida, no entanto, marcou décadas de estudos sobre Fanon e, de certa forma 

persiste até nossos dias. Para Marco Antônio Arantes, por exemplo enquanto Sartre “se apoiava nos 

escritos de Marx para formular sua teoria revolucionária [...] Fanon preferia seguir os ensinamentos 

do sindicalista francês Georges Sorel, autor de "Reflexões Sobre a Violência". Em seu artigo, que 

parece mais um esforço de limpar o nome de Sartre de forma a evitar que o mesmo seja comparado 

ao  “dente por dente, do olho por olho, a lógica da vingança e do revide” (ARANTES, 2011) 

fanoniano, o psiquiatra martinicano é apresentado como um mero seguidor reativo de Sorel 

enquanto Sartre, por outro lado, como um teórico que formula sua própria teoria revolucionária 

embora Fanon  sequer cite Sorel ao longo de todo o livro. Quem o faz é o próprio Sartre em seu 

prefácio. Ainda assim, para o autor Fanon seria assim, com exceção de seus estudos sobre os efeitos 

psíquicos da guerra, um autor datado que só fizera sucesso por conta do “contexto histórico da 

época” (op. cit.).  

Longe de considerar Fanon acima de críticas, argumento apenas que estas distorções que 

resumem Fanon à violência, além de seu tom racista - ao fixa-lo na reatividade passional 

destituindo-o do reconhecimento de sua proposta teórica - fazem perder de vista a riqueza do 

pensamento fanoniano como um todo sobretudo os elementos presentes em Les damnés de la terre 

que não foram problematizados por Sartre em seu prefácio: o livro inicia com a constatação de que 

a violência total (necropolítica) é a norma – e não a exceção -  da sociedade colonial a partir daquilo 

que Benjamin (1996) nomeava de violência mítica; posteriormente problematiza os intentos de 

negação da negação colonial que segundo ele, só desmantelam a sociabilidade colonial se forem 

capazes de reestrutura-la radicalmente. A leitura rápida dos capítulos evidencia que Fanon, não 

apenas está em diálogo com as teorias revolucionárias marxianas e marxistas – pelo menos do ponto 

de  vista  político15 – como  ponderará  ad nausea  os  limites,   riscos  e   desventura  da   violência.  

 

 

____________________________ 
15 Embora, de fato, haja discordância entre Fanon e o restante do marxismo em relação ao sujeito revolucionário. A 
realidade observada por Fanon nas colônias era a de um um número extremamente reduzido de proletários urbanos-
industriais, como previsto pelo marxismo da época, além do que esses, quando havia, frequentemente assumiam 
posições e privilégios que lembram aquilo que Lenin nomeou como Aristocracia operária (LENIN, 2012). Já as 
contradições de classe se davam principalmente entre camponeses e o lumpem (FANON, 2010). 
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Parafraseando Benjamin (op. cit.), poderíamos afirmar que Fanon não deseja a violência, apenas 

diagnostica a sua inevitabilidade legítima diante de uma ordem miticamente violenta.    

Para além disso, o tema da violência remete a outro ainda pouco explorado, mas bastante 

interessante que é a relação entre a ontologia hegeliana e a metapsicologia freudiana. Para o filósofo 

estadunidense Stephan Bird-Pollan, ao afirmar que a violência revolucionária desintoxica (FANON, 

2010, p. 112) a psicopatologia de Fanon16 estaria apontando para uma noção integrada de sujeito 

tanto no nível individual, intersubjetivo quanto no nível social.  Para ele, a primeira contribuição de 

Fanon para a psicanálise é afirmar que existe uma ontologia humana, mas o colonialismo a rebaixa 

(aliena) representando, portanto, uma regressão ou uma queda abaixo do nível geral de 

desenvolvimento intersubjetivo (BIRD-POLLAN, 103-110). O objetivo dessa constatação 

apresentada por Fanon é propiciar uma “cura” - tanto clínica quando social - dos complexos gerados 

por essa obliteração. Em Fanon a clínica clássica só faz sentido em um processo político mais 

amplo de análise e reestruturação das relações sociais que produzem o sofrimento (revolução) de 

acordo com as necessidades dos indivíduos (op. cit.).  

A segunda contribuição do psiquiatra martinicano é mobilizar a psicanálise não apenas para 

dar conta dos efeitos psíquicos do colonialismo e do racismo sobre os indivíduos - como 

frequentemente se afirma a partir da mobilização de Peau noire masques blancs - mas, sobretudo,  

para fundamentar o quanto a insatisfação provocada pela opressão pode provocar o seu contrário 

impulsionando  (ou impedindo) movimentos sociais e individuais em direção à uma sociedade 

justa17. A autoconsciência, enquanto consciência da liberdade humana, só pode ter lugar através do 

inter-desenvolvimento subjetivo, mas, como sugere o filósofo estadunidense, a pressão causada pela 

obliteração desse reconhecimento - em sua consequente interdição da satisfação narcísica, enquanto 

satisfação não alcançada – impulsiona energeticamente o sujeito em direção à busca pela satisfação 

completa. Nas palavras de Freud “a diferença quantitativa entre o prazer da satisfação que é exigida 

e a que é realmente conseguida é que fornece o fator impulsionador que não permite qualquer 

parada em nenhuma das posições alcançadas” (FREUD, 1920/2006, p. 52-53).  

 

 

____________________________ 
16 Segundo ele, na contramão da teoria do sujeito “essencialmente fragmentado” de Hommi Bhabha (2004), mas em 
continuidade com a teoria freudiana do trauma (BIRD-POLLAN, 2015). 
17 Há aqui, se concordarmos com Bird-Pollan, uma relativa diferenciação entre as noções de sujeito em Fanon e em 
Sartre. Para o primeiro, a busca por liberdade não deixa de ser atravessada por pulsões e reações inconscientes a 
movimentos internos e externos. Em Sartre tal movimento é inconcebível.   
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Desde a metáfora do Senhor e do Servo (HEGEL, 1999), é sabido que a relação entre 

sujeito/objeto é, não apenas relacional, mas, sobretudo, recíproca.  Mas essa reciprocidade é 

interditada pela racialização colonial e o colonizado fixado na condição de objeto impedindo toda a 

relação intersubjetiva... Fanon já havia dito em Peau noire masques blancs, que o problema não é a 

mera objetificação, já que todos somos sujeitos (para-si) ou objetos (se-em-si) de e para alguém em 

algum nível das relações humanas. O problema é que nas relações humanas atravessadas pelo 

colonialismo o negro encontra a impossibilidade concreta de se efetivar na história, e, em 

consequência, a sua ontologia é rebaixada à condição de coisa (em-si).  

–  e aqui encontramos uma irônica semelhança com Sartre, embora eles entendam a 

psicanálise de maneira distinta – 

 A proposta teórica de Bird-Pollan permite pensar, especialmente se a relacionarmos com a 

fenomenologia sartreana, que essa objetificação é má-fe hétero-infringida, isto é, não se efetiva 

senão como desejo do colonizador e co-participação assujeitada do colonizado. Entretanto, por mais 

que não seja visto como humano, o colonizado o continua sendo e a sua humanidade se expressa a 

partir de seu desejo sempre frustrado de ser reconhecido18, se não como humano - diante da 

interdição do reconhecimento –, pelo menos através da identificação do Branco como ego-ideal. 

Ocorre que, por mais que tente negar a si para se aproximar deste grande Outro (SOUZA, 1982), a 

racialização é exterior à compreensão e as imagens – reais ou distorcidas  - que inventa a respeito de 

si, e portanto, até mesmo o desejo auto-estranhado de aniquilação encontra limites para se 

efetivar19. Diante da impossibilidade até mesmo da má-fé (desta vez auto-infringida), vê o seu ego 

explodir em farelos (op. cit., p.103)  desmoronar em “esquemas epidérmicos raciais” (op. cit., p. 

105) adoecedores e cada vez mais autodestrutivos ou converter-se, a depender das escolhas 

realizadas, toda essa energia represada no seu oposto: o desejo de auto-inscrição e o ressentimento 

diante da fissura narcísica anterior20.  

 

 

 

 

__________________________________ 

18 “Sentimento de inferioridade? Não, sentimento de inexistência. O pecado é preto como a virtude é branca. Todos 
estes brancos reunidos, revólver nas mãos, não podem estar errados. Eu sou culpado. Não sei de quê, mas sinto que sou 
um miserável” (FANON, 2008, p. 125).  
19 “Ontem, abrindo os olhos ao mundo, vi o céu se contorcer de lado a lado. Quis me levantar, mas um silêncio sem 
vísceras atirou sobre mim suas asas paralisadas. Irresponsável, a cavalo entre o Nada e o Infinito, comecei a chorar” 
(op. cit., p. 126). 
20 “Vocês chegaram muito tarde, tarde demais. Sempre haverá um mundo – branco – entre vocês e nós... Essa 
dificuldade que tem o outro de liquidar definitivamente o passado. Diante dessa esclerose afetiva do branco, é 
compreensível que eu tenha decidido dar meu grito negro. Pouco a pouco, criando pseudópodes aqui e ali, secretei uma 
raça. E esta raça titubeou sob o peso de um elemento fundamental” (op. cit., p. 113). 
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Esta autonegação, convertida agora em auto-afirmação e auto-inscrição, longe de se resumir 

a uma desconstrução gramatológica, consuma-se em negação (energeticamente proporcional) da 

negação dos elementos exteriores e interiores que sustentavam o colonialismo21. A agressividade é 

redirecionada e pulsão de morte, enquanto negatividade auto-aniquiladora, anteriormente voltada ao 

desejo de identificação ao colonizador, converte-se proporcionalmente no desejo de sua morte22. 

Pouco importa aqui se é a morte real ou simbólica ou se a situação histórica propicia que a primeira 

seja condição para a segunda, mas sim que a morte do colonizador é também condição para a morte 

do colonizado, enquanto estatuto e a possibilidade de renascimento humano como pressuposto da 

verdadeira intersubjetividade, inclusive com o branco, agora não mais na condição de senhor 

absoluto mas de ser-para-o-outro.  

O argumento de Bird-Pollan é que a agressividade freudiana, como manifestação 

metapsicologia da pulsão de morte é fundamental para diferenciar o eu do outro. Segundo ele  

Fanon estaria promovendo um encontro entre Freud e Hegel ao indicar que essa negatividade 

aniquiladora e incontornável em sua função de viabilizar a negação da negação colonial encontra 

contrapartida positiva no narcisismo - que é também uma forma de auto diferenciação -  mas que se 

volta para o outro ao invés  vez de se afastar dele. Em Les damnés de la terre, a dialética fanoniana 

teria posto em pratica, ao invés de contrariar, o Filosofia da história de Hegel ao mostra como os 

sem-historia entram na historia: arriscando a vida em busca da liberdade. Com isso, afirma a 

imanência da própria história e a sociedade como particularidades universais (BIRD-POLLAN, 

2015).  

Há uma diferença substancial entre as noções de história presentes em Fenomenologia do 

espírito – visivelmente presente na em Fanon - e Filosofia da história. As implicações explosivas 

da dialética objetiva do senhor e do servo, presentes no primeiro texto, assustavam até o próprio 

Hegel que “tenta desesperadamente desdizer sua conclusão (incendiária) já na última meia página 

do capítulo sobre “Domínio e servidão”, com o auxílio de  malabarismos  linguísticos e sofisticação  

 

 

 

 

____________________________ 
21 “Será preciso dizer que a guerra, terreno privilegiado de expressão de uma agressividade finalmente socializada, 
canaliza para o ocupante os gestos congenitamente mortíferos? É uma constatação banal que os grandes abalos sociais 
diminuem a frequência da delinquência e dos distúrbios mentais” (FANON, 2010, p. 352-3).  
22 “O desenvolvimento da violência no seio do povo colonizado será proporcional à violência exercida pelo regime 
colonial contestado... A lógica do colono é implacável, e só se desconcerta pela contra-lógica decifrada na conduta do 
colonizado, na medida em que não se atualizaram previamente os mecanismos de pensamento do colono” (FANON, 
2010, p. 107). 
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conceitual”. Já no segundo texto, escrito algumas décadas depois “as dúvidas de Hegel desaparecem 

por completo, e a racionalização ideológica da autoafirmação brutal da ordem social, material e 

politicamente dominante, através da “prova de fogo da guerra”, adquire a rigidez antidialética de 

um postulado metafísico arbitrário (MÉSZAROS, 2008, p. 135-136). Em termos raciais 

Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte apresenta uma visão racional pré-determinada 

da história humana universal  pautada por uma geografia racializada onde, não apenas a África 

subsaariana não compõe a história universal como a Europa (ou o ocidente em seus pressupostos 

liberais) é não apenas o polo mais desenvolvido, mas o seu fim acabado: o fim da história. O que 

Fanon faz aqui é usar o Hegel contra ele próprio apostando em uma nova abertura revolucionária da 

histórica.  

 

Referências 

 

ARANTES, M. A. Sartre e o Humanismo Racista Europeu: uma leitura sartriana de Frantz   
Fanon. In: Sociologias, Porto Alegre, ano 13, n. 27, p. 382-409, 2011,  
 
BARBOSA, M. S. Pan-africanismo e teoria social: uma herança crítica. África, São Paulo. v. 31-
32, p. 135-155, 2011/2012,   
 
BEAUVOIR, S. Deuxième sexe. Tome 2: L'expérience vécue. Paris, Edité par Gallimard, 1949. 
 
BIRD-POLLAN, S.  Hegel, Freud and Fanon. The Dialectic of Emancipation. London-New 
York: Rowman & Littlefield, 2015. 
 
BHABHA, H. F. “Framing Fanon”. In: FANON, F. The wretched of the earth, 2004. 
  
CHERKI, A. Prefácio à edição de 2002, Fanon, Frantz Os condenados da terra. Juiz de Fora: Ed. 
UFJF, 2010. 
 
DOMINGUES, P. “Movimento da negritude: uma breve reconstrução histórica”, in: Mediações, 
Revista de Ciências Sociais, Londrina, v. 10, n.1, p. 25-40, jan.-jun. 2005. 
  
FANON, F. Peau Noire, Masques blacs. Editions du seuil: 1952. 
 
FANON, F. Pour la révolution africaine (ecrits politiques).  Paris: François Maspero, 1964. 
 
FANON, F.  Les damnés de la terre. Paris: François Maspero, 1968. 



  
       
 

 

Página 134 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

FANON, F. Sociologia dúne révolution. “L’an V de la Revólution algerienne”. Paris: François 
Maspero, 1968.  
 
FANON, F. Pele negra, máscaras brancas. Salvador, EDUFBA, 2008. 
 
FANON, F.  Os condenados da terra. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2010.  
 
FAUSTINO, D. M. “A emoção é negra e a razão é helênica? Considerações fanonianas sobre a 
(des)universalização do”. In: Revista Tecnologia e Sociedade (Online), v. 1, p. 121-136, 2013. 
 
FAUSTINO, D. M. “Por que Fanon? Por que agora?”: Frantz Fanon e os fanonismos no 
Brasil. São Carlos: UFSCar, 2015a. 260 f 
 
FAUSTINO, D. M. O que Fanon disse, afinal? Lewis Gordon e a defesa de uma abordagem 
fanoniana. Plural (São Paulo. Online), São Paulo, v. 22, n. 2, p. 247-253, dec. 2015b. 
 
FAUSTINO, D. M.  Frantz Fanon: um revolucionário, particularmente negro. 1. ed. - São 
Paulo: Ciclo Contínuo Editorial, 2018a, 144 p. 
 
FAUSTINO, D. M.  Notas introdutórias sobre o “Africana Philosophy” e o humanismo pós-colonial 
de Lewis Gordon – ENTRELETRAS, Araguaína/TO, v. 9, n. 1, jan./jun. 2018b. 
 
FREITAS, S. M. P. de. Psicologia existencialista de grupos e da mediação grupal: contribuições 
do pensamento de Sartre. Rio de Janeiro. Editora Apris, 2018. 
 
FREUD, S. Além do princípio de prazer. In: S. Freud. Edição standard brasileira das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud (Vol. XVIII, pp. 13-85). Rio de Janeiro: Imago, 2006a. 
 
HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. 4ª ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 
 
GORDON, L. R. Fanon and the Crisis of European Man: An Essay on Philosophy and the 
Human Sciences. New York: Routledge, 1995a. 231p. 
  
GORDON, L. R.  Bad Faith and Anti-black Racism. Atlantic Highlands. Humanities Press: 
1995b. 
 
GORDON, L. R.   An Introduction to Africana Philosophy. Cambridge University Press: 2008.  
 
GORDON, L. R.   What Fanon Said: A Philosophical Introduction to His Life and Thought. 
Fordham University Press Publication, 2015.  
 
HENRY, P. Caliban's Reason: Introducing Afro-Caribbean Philosophy. New York: Routledge 
Library Binding, 2000. 
 



  
       
 

 

Página 135 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

HENRY, P. “Africana Phenomenology: Its Philosophical Implications”. In: Worlds & Knowledges 
Otherwise, 2006.  
 
MANNONI, O. Psychologie de la colonization. Paris: Ed. du Seuil, 1950. 
 
MÉSZAROS, I. Filosofia, Ideologia e Ciência Social. São Paulo: Boitempo, 2008.  
 
PAIVA, V. S. F. Psicologia na saúde: sociopsicológica ou psicossocial? Inovações do campo no 
contexto da resposta brasileira à AIDS. Temas psicol., Ribeirão Preto, v. 21, n. 3, p. 531-
549, dez.  2013.   Disponível em 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
389X2013000300002&lng=pt&nrm=iso 
Acesso em 18 dez. 2019.  http://dx.doi.org/10.9788/TP2013.3-EE00-PT.  
 
RODRIGUES, E. V. F. “Reflexões sobre o Racismo”, de Jean Paul Sartre: uma análise das origens 
psicológicas do preconceito racial. Bauru, v. 4, n. 1, p. 161-169, jan./jun., 2016 (6).  
 
ROUMALN, J. Ceuvres completes. Agence Universitaire de la Francophonie, Paris, 2003.  
 
RODRIGUES, N. O óbvio Ululante. Primeiras: Confissões. São Paulo: Companhia das letras.  
1993. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  
       
 

 

Página 136 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

 
SARTRE: UM ENCONTRO MARCADO COM CHARLES BAUDELAIRE 

 
Neide Coelho Böechat (Programa de Pós-Graduação em Filosofia Contemporânea, Departamento de 
Filosofia, Centro Universitário Assunção, São Paulo, SP, Brasil).  

 
neideboechat@hotmail.com 

 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo perseguir uma indagação feita por Jean-Paul Sartre nas primeiras 
linhas escritas por ele em L’idiot de la famille, a saber: O que se pode saber de um homem hoje em 
dia? Não seria nenhum exagero afirmar que durante sua existência Sartre se empenhou nessa busca 
trilhando os mais diferentes caminhos. Mas não podemos deixar de observar o destaque que ele 
concede às produções artísticas como uma possibilidade de conhecer seu criador. Nesta jornada, o 
filósofo buscou conhecer Giacometti, através de suas esculturas; Tintoretto, através de suas 
pinturas; Albert Camus, através de sua literatura e, além de muitos outros, temos sua imensa obra a 
qual se dedicou durante vários anos, na busca de uma resposta à sua indagação: trata-se de Flaubert 
o homem-escritor. Pretendo aqui apresentar os princípios fundamentais que sustentam suas 
investigações, através das questões por ele colocadas acerca da poesia e do poeta Charles 
Baudelaire. 
 
Palavras-chave: Consciência. Psicanálise. Ontologia fenomenologia. História. 
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RESUMO 

No estudo da produção acadêmica ocidental em Ciências Humanas, é comum nos depararmos com 
a expressão "o homem", que alude ao conceito de "Homem Universal", originado na Grécia Antiga 
(, ou ainda, ao sujeito universal hobbesiano). Se, por um lado, o uso desta expressão para nos 
referirmos ao "ser humano" é algo clássico, ainda imitado por muitos pesquisadores e estudantes, 
sinalizador do percurso acadêmico de seus autores, por outro, este uso não se coaduna com as 
discussões contemporâneas sobre decolonialidade, sexismo (machismo) e racismo epistêmicos. 
Muitos autores, como Immanuel Kant e Georg Hegel, defenderam a superioridade inata e 
irrevogável do "homem branco civilizado europeu", produzindo afirmações (postulados) racistas 
e/ou tomando parte contra a crença na inteligência, na subjetividade e na racionalidade das 
mulheres na "Querelle des Femmes". Considerando que Jean-Paul Sartre não faz parte deste grupo 
de autores e que o existencialismo sartriano propõe, ao contrário, um rompimento com distinções 
deterministas, propõe-se que a substituição do termo "homem" pelo termo "ser humano" nas 
edições atuais de sua obra auxiliaria as reflexões contemporâneas realizadas com base no autor, 
assim como auxiliaria o processo de aprendizado acadêmico sobre sua obra. No entanto, a simples 
mudança do termo não nos faria ir além do ponto de vista colonial, que sempre toma as 
caraterísticas-padrão do homem branco heterossexual como verdade universal e as divergências 
deste modelo como defeitos, sinais de inferioridade. Convém, portanto, através da leitura desses 
autores, aprofundar a discussão, para promover uma compreensão menos generalista, mais situada e 
singularizada dos sujeitos, em sua diversidade, conforme a proposta de Sartre.  
 
Palavras-chave: Existencialismo. Pensamento decolonial. Racismo epistêmico. Machismo epistêmico.  
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RESUMO 

Temos por objetivo apresentar uma reflexão sobre o suicídio a partir da filosofia existencial de 
Sartre, considerando as noções de liberdade e projeto e de relacionar tais noções com a 
materialidade objetiva dos dias atuais. Entendemos que esse referencial nos leva a compreender a 
contradição presente no fenômeno suicídio, qual seja, o de ser ao mesmo tempo uma ação radical da 
liberdade de ser e um ato que renuncia definitivamente as possibilidades de escolha daquele que 
escolhe morrer voluntariamente. Entendemos que o suicídio é um fenômeno que mostra as 
dificuldades do sujeito em transcender o prático inerte, em especial, o contemporâneo, já que as 
taxas desse tipo de morte têm aumentado em todo mundo. Como bem pontua Sartre, toda escolha de 
alguém é uma escolha que alcança todos os homens, assim, se se escolhe morrer por suicídio, 
escolhe-se também que é plausível que outros façam o mesmo. Se a vida de quem quer acabar com 
a própria vida não tem sentido, a humanidade também não. Viver é transcender a própria 
facticidade que é a vida onde fomos lançados, é superar o presente, é superar a materialidade que 
nos é dada, é trilhar caminhos de olhos postos no futuro, escolhendo possibilidades de ser que vai se 
mostrando como um projeto existencial que unifica o sujeito. Viver e seguir afirmando a vida é 
superar o presente, presente esse que traz a síntese do passado, aquilo que se tornou dado, e já 
anuncia o futuro, pois no presente já está o sentido do porvir. O suicídio, como qualquer tipo de 
morte, é, para Sartre, um absurdo, já que com ela encerra-se todas as possibilidades do ser. O sujeito 
que escolhe morrer voluntariamente, muitas vezes está imerso em situações opressoras 
características da sociedade contemporânea, como a violência, a falta de recursos materiais para 
uma vida digna, o preconceito, o racismo, a doença, os transtornos mentais, entre outras. Com essa 
restrição de ordem ontológica, o sujeito se vê reduzido à sua dimensão psicofísica e a mercê de seu 
sofrimento.  Ante a dificuldade de lidar com suas complicações psicológicas, o sujeito se percebe 
paralisado, sem possibilidade de mudar sua situação, e o suicídio aparece como solução para 
escapar desse impasse, não deixando de ser má fé, uma vez que há uma fuga da responsabilidade de 
se fazer ser.  
 
Palavras-chave: Morte voluntária. Projeto. Existencialismo.  
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RESUMO 

Esse artigo visa elucidar o percurso de Sartre, nos anos 40, em que ele vivencia o movimento de 
percepção descritiva, compreensão crítica, tergiversação e conversão existencial. Em O Ser e o 
Nada ele relata uma descrição fenomenológica de reposicionamento da metafísica, ressaltando a 
essência do Ser em contestação ao sendo existencial. No Que é Literatura? ele elenca a condição de 
indagar e negar o humanamente factível: que? Para que? Para quem? Nos Cahiers Pour une Moral 
ele identifica, questiona e distingue a situação da circunstancia e do contexto à medida em que 
dialoga com o surrealismo de Giacometti, com a situação dos escritores de 1947 e com o revés do 
“idiota” Flaubert que elabora uma consideração no plano da douta ignorância acerca da hipocrisia 
burguesa, assim tergiversando com as multifacetas da realidade humana pós-guerra, bem como, 
estabelecendo a relação entre os métodos fenomenológico e progressivo-regressivo. Nas biografias 
e em Questão de método ele demonstra a conversão existencial dessa realidade humana: original e 
comprometida. A pergunta que torna cumplice esse estudo com o atual evento: Em que sentido essa 
sugestão de percurso amplia o posicionamento manifesto de cada um na interseccionalidade do 
sujeito contemporâneo? 
 
Palavras-chave: Compreensão. Tergiversação. Conversão. 
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Um texto que propõe compreender um tema trabalhado por um filósofo normalmente parte 

de um consenso de que em determinada obra tal assunto foi trabalhado. Mesmo que os métodos 

adotados pelos pesquisadores sejam divergentes e muitas vezes opostos, mesmo que a hermenêutica 

utilizada leve a resultados distintos, há uma concordância inicial de que, em tais obras, pode-se 

encontrar noções importantes para trabalhar a questão. 

Se se fosse o caso de compreender, por exemplo, o que Sartre pensa da literatura, tanto uma 

leitura que busca comprovar o papel alienante da arte quanto uma leitura que busca comprovar seu 

papel engajado se apoiaria em textos tais como Que é a literatura?, O imaginário e alguns artigos 

de Situações. Mesmo que apresentando hipóteses contrárias, essas leituras partiriam de um acordo 

sobre quais noções seriam importantes trabalhar (tal como imaginação e engajamento) e em que 

textos elas se encontram. 

Não é esse, no entanto, o caso dessa apresentação. Falar sobre um possível feminismo a 

partir de Sartre é também começar por assumir que essa não é uma questão sartriana. Não 

raramente, ao propor compreender questões de sexo e gênero, os pesquisadores sartrianos se apoiam 

em Simone de Beauvoir, assim como os pesquisadores da filósofa se apoiam em textos sartrianos 

para desenvolver algumas noções de forma mais ontológica. E se é claro que ambos compartilham 

um mesmo vocabulário filosófico, é claro também, a meu ver, que não se trata de uma só pessoa, e 

que cada um deles dá ênfases distintas a determinadas questões. Desse modo, a transposição entre 

um pensamento e outro não pode ser feita de forma direta, sem apontar ao menos as especificidades. 

Por outro lado, assumir que a questão de gênero não é colocada explicitamente por Sartre 

não nos impossibilita pensar na possibilidade de elaborá-la a partir das noções trabalhadas pelo 

filósofo francês. Esse será, pois, nosso desafio: ao reconhecer a inexistência da questão de gênero 
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dentro do pensamento sartriano, pensar desdobramentos de algumas noções, principalmente a de 

corpo e do Para-outro, a fim de vislumbrar possibilidades e limites próprios de sua teoria, sem 

recorrer à Beauvoir1. 

Desse modo, é importante colocar, como uma questão prévia, o modo como a temática do 

feminismo será trabalhada no capítulo. Não buscaremos uma análise exterior, que tenta se 

fundamentar na vida do autor, mas uma análise interna, trazendo alguns termos trabalhados por ele 

para a questão não originalmente proposta em sua filosofia. Não se tratará, pois, de fazer uma 

defesa ou acusação ao homem Sartre em relação às relações que manteve com as mulheres, nem 

mesmo fazer uma leitura psicanalítica, que buscaria, nas entrelinhas de exemplos concretos 

descritos em seus livros teóricos ou na construção de personagens femininos de seus romances, 

trazer à tona o modo como o filósofo compreenderia o papel das mulheres. 

Se essas escolhas interpretativas não deixam de ter sua importância – e é algo que a própria 

Simone de Beauvoir aponta em uma entrevista com Sartre2 –, elas interessam mais para uma 

compreensão biográfica-psicanalítica de Sartre do que de seu pensamento. E quando alguns 

pesquisadores do pensamento de Beauvoir adotam essa leitura psicologizante de Sartre, acabam, em 

parte das vezes, por incorrerem em dois graves problemas: o primeiro, de simplificar e não 

compreender a filosofia sartriana; e o segundo, ainda mais grave: de vincular necessariamente a 

filosofia de Beauvoir à de Sartre, como se os escritos dela não tivessem sustento por si próprio3, e 

como se o filósofo nada colocasse a não ser a eterna repetição da tradição filosófica eurocêntrica, 

masculina e misógina. 

Para evitar esses reducionismos – tanto da teoria de Sartre quanto de uma teoria em relação à outra 

– procuraremos buscar desdobramentos das noções de corpo e Para-outro, tais como aparecem em 

O ser e o nada. Se outros começos são possíveis, se a questão de gênero poderia ser trabalhada a 

partir de outros  livros,  tais  como  Crítica  da  Razão  Dialética  ou  o artigo sobre ética  publicado  

 

 

 

 

_______________________ 
1 Importante notar que essa recusa de ir à filosofia de Beauvoir para pensar Sartre se dá conjuntamente com a recusa de 
ir à filosofia de Sartre para pensar Beauvoir. Ou seja: há a compreensão de que cada um desses “sistemas” (entendendo 
que não se pode mais falar em sistema tal como na modernidade, mas que ainda é possível falar em uma certa 
sistematização, ainda mais se comparado com os textos de filosofias contemporâneas), se sustenta por si mesmo, não 
apresentando “falhas” que devem ser “sanadas” por outro sistema. 
2 CF. BEAUVOIR. La cérémonie des adieux.  
3 É possível fazer uma leitura psicologizante sem cair nesses dois problemas. Mas são problemas recorrentes na teoria 
crítica beauvoiriana quando esta recorre, sem ser necessário, à pessoa Sartre.   
 



  
       
 

 

Página 142 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

postumamente em Études Sartriennes4, a escolha pelo livro de ensaio de ontologia fenomenológica 

se justifica na medida em que ali poderemos abordar algumas das questões que permanecem muito 

debatidas dentro dos feminismos atuais5, como a da relação entre corpo vivido (por mim, sem ser 

tematizado) e corpo conhecido (pelo outro, de forma objetiva), e da construção subjetiva do gênero 

em meio a outras subjetividades (é possível, por exemplo, adotar uma linguagem neutra que não 

aliena a outra pessoa?). Para indicar algumas respostas a essas questões a partir do pensamento 

sartriano faz-se necessário compreender bem em que medida o corpo é, por um lado, fundamental 

para compreender o Para-si6 e, por outro, como não deve ser pensado em termos de causalidade 

biologizante: o Para-si não existe senão situado em certas circunstâncias, famílias, linguagem, 

distinção de raça e gênero, o que, por sua vez, vai, no pensamento de Sartre, na mesma direção da 

afirmação da liberdade do Para-si.7  

Essas afirmações não são contraditórias, mas convivem de forma tensa: nem se admite uma 

liberdade alheia e indiferente às questões concretas, nem se admite que essa concretude defina de 

forma definitiva a pessoa. Se muito é enfatizado o papel dado por Sartre à subjetividade livre, é 

necessário compreender que essa subjetividade sempre se faz a partir de dados não escolhidos e de 

alienações estabelecidas pelos outros8. Essa compreensão nos será fundamental para pensarmos se 

faz sentido, em sua filosofia, falar em distinção sexual, e qual seria o sentido dessa diferenciação. 

 
Palavras-chave: Sartre. Corpo. Feminismo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 

4 CF. SARTRE. “Les racines de l’éthique”. In Études sartriennes, 19, 2015, no qual Sartre fala sobre, mesmo que 
brevemente, a questão do aborto. 
5 Não há espaço aqui para uma descrição das inúmeras vertentes atuais dentro do feminismo. Para isso, Cf. 
HOLLANDA, H. Explosão feminista. São Paulo: Cia das Letras, 2018.   
6 Não temos aqui um dualismo psicofísico, uma distinção hierárquica entre alma e corpo, e o Para-si é apreendido e se 
vive como corpo, inseparável dele, como veremos. 
7 Liberdade aqui deve ser compreendida em um sentido bastante estrito, não como conquista do desejo, nem como 
vontade, mas como possibilidade da ação. Por ser o Para-si nadificação do mundo e de si mesmo, por ser não 
identidade, sempre haverá uma distinção entre ele e as coisas e os outros, de modo que, nesse “espaço” (não podemos 
falar propriamente em espaço porque trata-se de um nada que separa), resta a condenação à escolha entendida como 
ação, e não como deliberação.  
8 Para isso, CF. SOUZA, T. Tensão na ontologia fenomenológica de Sartre – ou o equilíbrio instável entre o primado 
da existência do mundo e o primado do sentido da consciência”.  Revista Ética e Filosofia Política, UFJF, n. XX, v. I, 
jun. 2017. 
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EIXO I 

ONTOLOGIA, EPISTEMOLOGIA, ANTROPOLOGIA  

E ÉTICA EM SARTRE 
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RESUMO 

Em Sartre, quem se emociona escolhe as emoções que sente. Isso porque a liberdade, essa categoria 
fundamental do pensamento sartriano, se estende, inclusive, para o campo das emoções. Como, no 
entanto, somos capazes de escolher aquilo que sentimos? Foi tentando responder a essa questão que 
realizamos essa pesquisa. Comecemos pela questão em si mesma. Em um primeiro olhar é contra 
intuitivo, senão, espantoso pensar as emoções como pertencentes ao campo da escolha, muito 
provavelmente porque empregamos ainda a concepção herdada dos gregos sobre o assunto em que 
as emoções representam o pathos, a passividade, aquilo que age sobre nós, enquanto a razão 
representa seu oposto, a atividade, a medida em que somos ativos nas escolhas da vida. Não é difícil 
entender como essa separação entre razão e emoção ainda resiste em nossa representação cotidiana 
dos afetos: quando pensamos percebemos nossa potência em deliberar e escolher entre os possíveis 
à disposição. Quando sentimos, no entanto, não percebemos qualquer potência deliberativa. Imersos 
em um estado afetivo qualquer não dispomos de meios para abandoná-lo em função de algum outro. 
A definição grega se ajusta bem à percepção imediata que temos dos afetos. Entretanto, para 
perceber que somos ativos naquilo que sentimos e que razão e emoção são muito mais convergentes 
que antagônicas, basta atentar ao sentido das emoções e veremos que elas apontam exatamente para 
a mesma direção que a razão. Para firmar esse ponto, pensemos as emoções como classificáveis em 
dois grupos, emoções negativas (que negam o objeto) e emoções afirmativas (que afirmam o 
objeto). O ódio é uma emoção negativa pois, nega pelo desejo de ausência ou destruição o objeto 
odiado. Ao contrário do amor que afirma o objeto amado. Quem ama perceberá que seus 
pensamentos a respeito do objeto amado são também afirmativos, assim como os pensamentos a 
respeito de um objeto de ódio, o negam. Isso porque o que é negado ou afirmado pelas emoções e 
pela racionalidade é justamente o valor do objeto percebido diante do projeto de quem percebe. 
Assim como a racionalidade, nossa afetividade é completamente intencional. A mesma intenção que 
direciona a racionalidade direciona os afetos, exatamente no mesmo sentido. 
 
Palavras-chave: Existencialismo. Emoção. Liberdade. Razão. Intencionalidade   
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RESUMO 

Objetiva-se apresentar, nesse trabalho, como a estrutura constitutiva do Ego, em A Transcendência 
do Ego, de Jean-Paul Sartre, configura-se em um caráter antinômico, no que tange à tentativa de 
superação ao problema do solipsismo. Desse modo, a investigação sobre a constituição do Ego 
versa sobre os fatores que o constituem, a saber, o Je e Moi; o primeiro caracteriza-se como 
produtor de interioridade e de constante atividade criadora do sujeito; o segundo é responsável pelos 
aspectos passivos como os estados e qualidades do Ego. Em vista disso, ao articular atividade e 
passividade em uma unidade (Ego), Sartre apresenta uma nova possibilidade de responder o 
problema do solipsismo sem cair nos extremos do idealismo e realismo absoluto. Com efeito, no 
que confere ao âmbito da constituição, o Ego apresenta uma totalidade sintética indissolúvel, de 
modo que o Je (atividade) Moi (passividade) não podem ser concebidos separadamente, salvo por 
abstração. Com efeito, por causa de uma composição de fatores contrários como exterioridade e 
interioridade; atividade e passividade; transcendência e imanência, o Ego possui uma 
caracterização ambígua. Em outras palavras, há um teor irracional na operação do Ego, o qual 
apresenta uma grande dificuldade na resolução do problema do solipsismo. Adiante, se por um lado 
Sartre, via intencionalidade, destitui o Je de sua posição privilegiada na consciência, de modo a não 
cair em um solipsismo idealista; de outro, o autor mantém um poder criativo ex nihilo que, de certo 
modo, independe de outrem. Desse modo, se a noção de Ego transcendente é uma alternativa aos 
extremos do idealismo e realismo, os quais, na visão de Sartre, não responderam satisfatoriamente o 
problema do solipsismo, a resposta sartriana ao problema fundamenta-se em uma noção antinômica. 
Portanto, considerando a densa argumentação em A Transcendência do Ego, Sartre promove uma 
solução ambígua sobre a questão do solipsismo, porém sua resposta apresenta avanços que se 
concretizaram em O Ser e o Nada.  
 
Palavras-chave: Fenomenologia. Solipsismo. Sartre. Espontaneidade. Transcendência.  
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RESUMO 

O trabalho a ser apresentado é um debate entre Husserl e Sartre a respeito da imaginação. A 
imaginação foi tratada pela tradição filosófica como algo negativo, mas Husserl renova o conceito 
de imaginação histórico e Sartre é o primeiro a fazer essa referência em suas obras. Na relação 
intencional entre noese e noema, entre imaginação e imagem, é preciso pensar que a modalidade de 
crença de base é a da quase presença, ou melhor, da irrealidade. O tema da imaginação depende 
necessariamente da definição de consciência intencional. O tema da realidade e da irrealidade são 
tratadas de modo distinto por Husserl e Sartre. A transcendência ideal lança a ponte entre 
consciência e mundo presa na irrealidade eidética do fenômeno, mas a filosofia sartriana concebe a 
transcendência na sua concretude, num mirar o mundo sob o olhar pré-reflexivo descrito como 
momento de primazia ontológico, contudo admite a dificuldade de olhar o mundo no seu em-si 
originário. A questão é saber qual o papel da imaginação na constituição do ego e se é possível 
associar a ideia de nadificação da filosofia sartreana à leitura crítica da possibilidade livre aberta no 
ato imaginante da filosofia husserliana. O que seria um problema para Husserl é a solução do 
dilema, ser e nada para Sartre, pois o nada vivendo no ser-para-si e exigindo o ser-em-si, no fundo 
torna compreensível a dimensão transfenomenal do mundo, já que toda ação do ego é negativa por 
essência. Ela é uma degradação do mundo, uma tentativa vã de tomar o lugar de absoluto do ser em 
si. Tal projeto oculto de todo humano de tornar-se o fundamento absoluto esbarra na descoberta de 
sua existência infundada.  
 
Palavras-chave: Imaginação, fenomenologia, irrealidade 
 

 

A fenomenologia de Edmund Husserl oferece uma análise mais detida e consistente sobre a 

imaginação. O primeiro a reconhecer a mudança de paradigma ali ocorrida foi Jean-Paul Sartre, que 

dedicou no início de sua carreira maior atenção à consciência imaginante. O ponto de partida 

favorável à ruptura com a imagem-cópia foi a crítica ao psicologismo em geral efetuada na obra 

Investigações lógicas. O psicologismo combatido pauta-se em reconstituir a vida do pensamento 

introduzindo conteúdos na consciência. A subjetividade psicológica é o lugar de existência das 

imagens e pensamentos, estas são as representações presentes no interior da vida psíquica. Neste 
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prisma, a imagem é vista sob o conceito de representação, ou seja, a duplicação do que se apresenta. 

A imagem viveria no interior da psique humana tal como existe fisicamente, ou seja, manteria sua 

espacialidade, o que é um absurdo. A consciência na fenomenologia não é mais o campo da 

vivência psíquica. Ela é purificada de todo conteúdo real e reduzida à unidade ideal de significação.  

O eu puro não é mais um ser limitado às suas faculdades, mas pode visar-se em si e por si, o 

campo infinito de possibilidades, e somente nesse ato de visão das essências pode exercer sua 

liberdade. A autoconstituição do ego depende de um abandono da sua condição psicofísica através 

do método da epoché. A consciência não é mais o campo das vivências psíquicas ou naturais, mas o 

campo infinito das condições de possibilidade de qualquer realidade. As distinções entre as 

faculdades: sensibilidade, imaginação, entendimento e razão são substituídos pela duplicidade noese 

e noema, e as essências materiais (hylé) e formais (morphé) dadas nas ontologias das regiões de ser.  

O primeiro conceito a ser investigado é a intencionalidade. Sem esta não ocorreria a 

mudança no eixo de fundamentação da estrutura da consciência, que atinge o âmbito da atitude 

transcendental e sobrepuja os limites impostos pela crítica kantiana. Os dados hyléticos ou materiais 

não são dados vindos da realidade empírica, mas são as essências materiais formadoras dos vividos 

concretos doadoras de sentido no sensível, o que exprime a primazia ontológica da experiência 

eidética, e no sensível, indicativo da concepção imanente do âmbito possibilitador, ou lugar de 

encontro da diferença ontológica. A imaginação fenomenológica sintetiza os dados puros de modo 

espontâneo. O conteúdo material presente na formação da noese imaginativa é eidético, no sentido 

fenomenológico, ou seja, é transcendental infinito e não limitado à experiência possível das 

faculdades formais. 

O caráter intencional do ego puro implica em voltar-se sobre si mesmo, sobre seus vividos 

puros. Ele não impõe uma realidade distante do mundo, mas torna presente e evidente todos os 

modos de aparecimento do mundo constituído em seu si mesmo. O intencionar imaginativo, e todos 

os modos da intuição da consciência tornam presente a imagem vivendo irrealmente em seu próprio 

fluxo de vivência. Este ego puro constituinte realiza o movimento de conectar e desconectar as 

essências dos atos e dados dos vividos. Afastado simbolicamente da forma efetiva do mundo, ou 

afastado do mundo representativo da visão naturalista, o ego surge como consciência irreal. Na 

introdução à obra Idéias I, Husserl afirma: “... os fenômenos da fenomenologia transcendental serão 
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caracterizados como irreais” (HUSSERL, 2006, p, 28.). Trata-se de colocar entre parênteses as 

ciências dos fatos reais, como a psicologia, em favor da primazia do estudo das essências irreais. Os 

objetos da psicologia como o sonho, os afetos, o inconsciente são fenômenos reais por estarem 

presos às pesquisas calcadas na tese da atitude natural. Entram como fenômenos reais não apenas o 

aparecer físico da coisa, mas os dados aparecendo na consciência psíquica ou fenômenos mentais. A 

princípio parece um falso problema duvidar do alcance da frase citada. Contudo, tal afirmativa está 

carregada de questões ocultas e demonstra certa dúvida, ou melhor, exige um posicionamento de 

Husserl entre a percepção e a imaginação.  

Nas Investigações Lógicas (1900) a crise entre os atos da consciência deixa resquícios de 

incerteza sobre as análises efetuadas. Assume-se imediatamente a vantagem da percepção como 

modo base de toda consciência. A dúvida advém da ideia de pensar a imagem como irreal e o 

percebido, o vivido de percepção como real-existente, um dado originário. A imagem pode ser um 

dado ausente ou também um dado inexistente, ambos aparecem mesmo que sejam vistos como 

representações impróprias. As duas vias de mostrar-se das imagens obrigam tratar a imaginação sob 

dois prismas, phantasie e Bildbewusstsein. A teoria da consciência de imagem surge como resposta 

às imagens baseadas em percepções, mas esta solução se limita ao arcabouço conceitual da obra 

Investigações Lógicas. A consciência de imagem divide a imagem-objeto da imagem-sujeito, a 

imagem-objeto é representação similar à imagem-sujeito, ao original. Tal conceito perde 

consistência diante da teoria da consciência do tempo nas Lições para uma consciência interna do 

tempo (1928) e nas Idéias.  

Para avaliar o problema de um estudo sobre a irrealidade do fenômeno questiona-se qual a 

diferença entre real e irreal. A fenomenologia não nega nem afirma a existência do mundo, esta 

permanece em suspenso. Os vividos percebidos ou imaginados são presentes ou tornados presentes, 

isto não significa que todos os vividos existem idealmente? Há uma divisão entre as duplas 

real/irreal e existente/inexistente, as quais dificultam a análise da função perceptiva relacionada à 

imaginativa. A percepção é considerada evidente. Ao olhar um homem, vê-se presente uma 

realidade, já ao imaginar este mesmo homem se presentifica como não-posicional, ou seja, com sua 

posição de realidade neutralizada. A questão latente é: como pensar os atos noéticos da consciência 

transcendental voltados ao irreal? Os atos imaginativos são reais, mas o que significa tal afirmação 
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se comparada à tese da fenomenologia trabalhar apenas com irrealidades? Instaura-se uma aporia: 

ou os vividos perceptivos são irreais e assemelham-se às imagens, ou são reais e necessitam ser 

reduzidos, mesmo já inseridos no âmbito transcendental. 

Nas Investigações Lógicas (1900) assume-se a utilização de dois conceitos de real. O termo 

Reell referente ao componente real do vivido intencional, e o Real da existência espaço-temporal. 

Cabe ilustrar uma passagem que mostra a diferença do real natural e do real fenomenológico:  

 
Quando, num modo de dizer mais simples, falamos meramente de análise e descrição reais 
[Reell] (e, em geral, fenomenológica), devemos ter sempre em conta que a ligação destas 
explanações ao domínio psicológico é apenas um estágio transitório, que as apreensões 
empírico-reais [Real], e as posições de existência que a correspondem (por exemplo, as 
vivências como 'estados' de realidades animais que vivenciam num mundo espaço-temporal 
real [Real]) não têm a mínima eficácia, numa palavra, que por todo lado se tem em vista e 
se pretende validades de essência puramente fenomenológicas (HUSSERL, 2007, p, 434). 

 

Este momento real do vivido intencional é assim caracterizado por conter sensações, os 

dados concretos ou materiais que por si mesmos não são vividos intencionais. Trata-se dos 

conteúdos hyléticos (hylé) que compõem os atos dos vividos, o que nas Ideen são os vividos 

noéticos. Para Husserl o conteúdo real fenomenológico de um ato é a totalidade englobante das suas 

partes, sejam elas concretas ou abstratas, por outras palavras, a totalidade englobante das vivências 

parciais de que é realmente construído. Husserl não vê nenhuma restrição em incluir as sensações 

no campo puro da consciência, mas esta será a objeção de Sartre, Merleau-Ponty entre outros. 

O algo percebido depende das essências materiais, tais como: cor, som, etc. Estas não devem 

ser confundidas com os momentos das coisas que aparecem. Tal dependência explica o termo dado 

à junção entre ato perceptivo e objeto percebido como síntese passiva. Esta camada hylética anima 

ou doa o conteúdo aos vividos concretos intencionais, as noeses. Disto resulta a limitação do algo 

percebido, pois seu horizonte de experiência é restrito por gêneros ontológicos da sensibilidade, os 

quais visam fenômenos existentes. O algo imaginário possui também um conteúdo hylético, mas ele 

é modificado ao modo do fantasma. A imagem é re-presentada através de síntese ativa e tem o 

horizonte de experiência ampliado devido ao modo da consciência na espontaneidade. O imaginar 

estende os fenômenos ao infinito e permite criar novos dados. Apesar da dependência de estruturas 

referentes ao real, a percepção está sempre na base de toda presentificação. A memória é um tornar 
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presente algo percebido seja na experiência física ou psíquica. Todo ato de imaginar tem como base 

um ato de perceber?  

As questões erigidas fazem pensar se a filosofia de Sartre soluciona o paradoxo entre a 

percepção e a imaginação, este se insere na questão do movimento temporal e da auto-compreensão 

da consciência. Quais são as rupturas adotadas para cumprir a tarefa de construir a fenomenologia 

da imagem, proposta no texto "O imaginário"? A principal estratégia está expressa na obra 

"Transcendência do ego: esboço de uma descrição fenomenológica", numa passagem inicial 

demonstra-se a ruptura com a fenomenologia de Husserl: "Nós queremos mostrar aqui que o Ego 

não está na consciência nem formal nem materialmente: ele está fora, no mundo; é um ser do 

mundo, tal como o Ego de outrem" (SARTRE, 2016, p. 14). Trata-se de pensar a consciência pura 

husserliana como contendo uma subjetividade formal aos moldes modernos. Por ser um voltar-se 

sobre si introspectivo, ou seja, baseado na ideia do sujeito limitado.  

A tese sartreana é mostrar que a transcendência não em sua interioridade psíquica ou 

imanente. Ela também não é um voltar-se sobre as estruturas ideais presentes na consciência. A 

estrutura egológica não pode habitar a consciência, pois contamina a experiência pura, expressa 

pela ideia da translucidez, com a contingência radical do mundo e sua opacidade. O entrave da 

presença do ego na consciência faz suscitar a intromissão do não-ser no ser da consciência, o que 

Husserl nega ou simplesmente não considera um problema a ser esclarecido. Este conteúdo 

negativo da consciência é diagnosticado por Sartre em L’être et le néant. Tal problema afeta 

diretamente a imaginação, pois o pólo noético da consciência husserliana é composto por um 

conteúdo hylético ou da sensibilidade, o qual faz da noese um momento real dos vividos puros. Este 

ponto dificulta a estada do ego na consciência, pois as emoções, juízos de valor estético ou moral, 

as sensações formam a estrutura do ego psíquico e só pode viver num ser que é na sua essência o 

que virá a ser. Este conteúdo material lança o ego no mundo, ao lançar o ego no mundo, ao 

objetivá-lo, a consciência despoja-se dos conteúdos de sensação os quais ameaçam a existência 

positiva da sua totalidade. O que há de negativo só pode vir ao mundo com a existência concreta do 

ego, ou seja, só o homem como ser-para-si faz surgir o nada no mundo. 

O ser-em-si é caracterizado em L’être et le néant como o cogito pré-reflexivo, ou o âmbito 

originário do ser em seu modo absoluto, o ser-em-si é a contingência radical, a verdade inegável da 
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existência do mundo e do outro diante do porvir enraizado ontologicamente na condição humana. A 

imaginação enquanto modo de ser da consciência, na perspectiva husserliana se estrutura no pólo 

noético como ato integrante da vida egológica absoluta; já na proposta sartreana o imaginar não 

pode ser estrutura egológica da consciência, pois o ego não é um habitante da consciência. A 

imaginação é um modo de visar o mundo empreendido pelo ser-para-si. A imaginação implica a 

existência da possibilidade como estrutura do real, mas esta possibilidade só pode habitar num ser 

que não é fundamento de seu ser, não é absoluto, mas tem por essência o nada. 

Há duas vertentes de discussão imbricadas nesta análise fenomenológica do imaginar, as 

quais são inseparáveis. A primeira vertente requer um destrinchamento da noção de consciência, 

seja pensada na noção de eu puro husserliano, a qual inaugura uma nova região de ser, seja pensada 

a partir da relação ser-em-si e ser-para-si sartreano decorrente da exigência da transcendência da 

subjetividade. A consciência intencional reenvia o olhar do eu ao mundo, ela exige uma 

transcendência como saída do solipsismo e reencontro com a vivência fática. A intencionalidade 

husserliana é interpretada por Sartre como caricatural, ou seja, a transcendência que ela exige não 

chega a alcançar o mundo, pois o transcender da consciência ao outro distinto dela, é tornar este 

outro algo pertencente a ela mesma através da estruturação ideal do sentido noemático. A 

transcendência ideal lança a ponte entre consciência e mundo presa na irrealidade eidética do 

fenômeno, mas a filosofia sartreana concebe a transcendência na sua concretude, num mirar o 

mundo sob o olhar pré-reflexivo descrito como momento de primazia ontológico, contudo admite a 

dificuldade de olhar o mundo no seu em-si originário.  

      A transcendência é para Sartre um movimento da consciência para fugir de si, um 

deslizar para fora de si. Neste movimento a consciência vai para perto dos objetos, perto da árvore 

e, no entanto, fora dela, ou seja, fora dela, fora de mim. A visão sartriana é negativa, pois o mundo é 

absoluto e independente do sujeito, no exemplo da árvore “ela me escapa, me rechaça não posso me 

perder nela, assim como ela não pode se diluir em mim” (SARTRE, 2006, p. 55) A diferença de 

compreensão do intencionar o mundo, ou idealista e positiva, ou concreta e negativa, faz mudar 

também o atentar imaginativo. Em Husserl, a imaginação é vista como prolongamento da 

temporalidade originária da presença, e, pois, um ato positivo de tornar visível o noema ausente ou 

inexistente. Este ato é a recondução do imaginado ao modo evidente de doação da consciência, que 
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o fluxo da consciência temporal exige um jogo de conectividade entre a presentação perceptiva e as 

presentificações, incluindo a imaginação. Para Sartre, o imaginar é lançar-se no futuro, nas 

possibilidades abertas pelo presente, no qual a consciência é o que não é e não é o que é, ou seja, é 

promessa de ser. 

O problema central da fenomenologia husserliana referente à imaginação é pensar se a 

consciência no modo de atentar imaginativo não realizaria a pretensão do idealismo de suspender 

totalmente a efetividade, conduzindo assim a consciência ao refletir fenomenológico dos horizontes 

possíveis. Se a descrição das essências torna evidente a presença de toda experiência possível e 

efetiva, cabe indagar se a imaginação exige da consciência um ultrapassamento de sua condição 

passiva diante do mundo atual, lançando-a ao campo dos quase-mundos possíveis topos de 

ampliação dos horizontes a serem descritos fenomenologicamente. 

Se ao organizar uma hierarquia subordinadora dos vividos da materialidade inseridos na 

ontologia material, esta não dependeria da imaginação como meio de acesso à região de ser superior 

chamada ontologia formal? Porque a noese imaginante não é privilegiada no desenrolar do projeto 

de descrição da totalidade do campo da experiência transcendental? Não seria contraditório pensar a 

consciência como campo infinito de possibilidade tendo como referência o tempo presente? A 

primeira suspeita para Husserl não priorizar a imaginação, é a ideia de que a consciência é atual. O 

refletir e o clarificar tornam evidente os processos que colocam a consciência sempre na atualidade, 

pois importa resgatar os vividos de sua inatualidade, de sua aparição obscura. Se a consciência 

coloca a si mesma os objetos que ela pode descrever, por que ela impõe a si dificuldades ao fazer 

aparecer um objeto inexistente? Esta dificuldade é antes ressaltada como uma contradição entre o 

ato intencional real e o encontro com a unidade intencional noemática irreal. Há aqui uma relação 

contraditória. Qual a importância de a vivência dar-se em modos de aparição diferenciados? Outro 

motivo está na necessidade de preenchimento (Erfüllung) dos vividos puros, isto significa que a 

fenomenologia não quer ser um idealismo extremo que negaria a materialidade, mas captar por 

intuição de essências (Wesenschauung) os fenômenos do mundo. O conhecimento completo é a 

intuição das essências da unidade intencional de um fato determinado, mas como pensar a intuição 

das essências do fato-imagem centauro tocando flauta, como dar-se-ia o preenchimento da intuição 

imaginativa ao captar um nada? Aqui entra a noção de fantasma, pois no preenchimento perceptivo 
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há um reencontro com o objeto, mas na imaginação há um quase-encontro, o objeto aparece como 

fantasmado. O preenchimento da imagem é dado por um ato de irrealizar a objetividade material. 

Contudo, ainda permanece a dúvida quanto à ficção criada que é uma intuição de um nada. 

 A questão é saber qual o papel da imaginação na constituição do ego e se é possível 

associar a ideia de nadificação da filosofia sartreana à leitura crítica da possibilidade livre aberta no 

ato imaginante da filosofia husserliana. O problema fixa-se na esteira do idealismo de Husserl e a 

tentativa de Sartre de refutar este idealismo. Contudo, é imprescindível pensar se este último não 

seria um idealista contra o idealismo, como ele mesmo interpreta sua filosofia na obra Questão de 

método (1960).  

O nada para Sartre está no ser do fenômeno, como acesso infinito no finito. A ontologia é 

pautada no monismo do ser para evitar o dualismo entre ser e aparecer. A aparição é finita, mas 

exige para ser atingida um ultrapassamento ao infinito. Ela exige outros modos de ser visada. Nisto 

insere-se a imaginação como consciência irrealizante do objeto, pois ultrapassa-o constituindo um 

nada imaginário. “...o nada é a matéria de ultrapassagem do mundo em direção ao imaginário” 

(SARTRE, 1996, p. 245). Este nada aponta em Husserl para o problema da negatividade na 

consciência. O que seria um problema é a solução do dilema ser e nada para Sartre, pois o nada 

vivendo no ser-para-si e exigindo o ser-em-si, no fundo torna compreensível a dimensão 

transfenomenal do mundo, já que toda ação do ego é negativa por essência. Ela é uma degradação 

do mundo, uma tentativa vã de tomar o lugar de absoluto do ser em si. Tal projeto oculto de todo 

humano de tornar-se o fundamento absoluto esbarra na descoberta de sua existência infundada. Em 

L'être et le néant, Sartre afirma que a imagem exige um “recuo nadificador da consciência” 

(SARTRE, 2015, p. 69), isto é, a imagem possui em sua estrutura a tese nadificante. O nadificar da 

consciência é um ato de negar o nada, o qual só pode ser efetuado por um ser que em seu ser deve 

ser seu próprio nada.  

A phantasie para Husserl é uma intenção que visa um nada, para Sartre a consciência 

imaginante também visa um nada, mas o sentido da concepção do nada ficcional é distinto. A 

vivência da fantasia husserliana funciona como um processo de tornar presente um nada, pois o 

objeto centauro tocando flauta não existe em lugar algum, está fora do tempo espacial, mas não do 

fluxo temporal da consciência. O que existe é o fantasma centauro tocando flauta, o que remete ao 



  
       
 

 

Página 156 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

nada de realidade material. O nada fantasiado ao ser atingido pelo olhar do ego torna-se presente na 

corrente atual da consciência, este movimento de re-conduzir o nada da imagem do modo potencial 

ao atual, de trazer este vivido imaginativo por meio do refletir à consciência atual, faz pensar o nada 

fantasiado como um nada atual.  

O atualizar da consciência pensado como o raio de atenção direcionado ao noema ficcional 

intenta destituir qualquer vínculo negativo do nada ali presentificado. O tempo do presente como 

ponto originário sempre resgatado é a tentativa husserliana de escapar ao caráter negativo nascente 

na consciência sob a via da inatualidade, logo, o nada atualizado é o nada positivo. Será que Husserl 

evita a negatividade no ser da consciência ao enfatizar o mecanismo de refletir da consciência? O 

que é este algo a ser atualizado, mas que não se transformou ainda em vivência refletida? Este 

inatual é entendido como um fundo obscuro não atingido pelo olhar do ego, pode-se concluir daí 

que seria o algo de negativo? O nada imagético faz parte do momento noemático, o qual é parte 

irreal componente do vivido puro, como explica Husserl no § 97 de Idéias I sob o título “Os 

momentos hyléticos e noéticos são momentos reais do vivido, e os momentos noématicos são não-

reais” (HUSSERL, 2006, p. 223) O ato de imaginar é descrito como um ato real da consciência, 

mas pode-se deduzir disto que este ato seja real por estar alicerçado na consciência atual, a qual tem 

como origem a temporalidade do presente perceptivo? O real do vivido significa o atual como modo 

posicional da consciência em relação ao seu correlato? Ao percorrer este jogo do atual e inatual, 

mostra-se que o real da noese é o modo de atualidade, pois implica uma atenção positiva da 

consciência. Este atualizar como momento ativo do ego apresenta o ser da consciência como ser 

livre, pois representa o seu modo de agir espontâneo. 
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Eles têm boa cara, os não-violentos: nem vítimas, nem verdugos! 
Vamos! Se vocês não são vítimas, quando o governo que aceitaram 
em plebiscito, quando o exército em que serviram os vossos irmãos, 
sem vacilação nem remorso, empreenderam um «genocídio», vocês 
são indubitavelmente os seus verdugos (...) Compreendam isto uma 
vez: se a violência começa, se a exploração e a opressão não tivessem 
existido nunca sobre a terra, talvez a apregoada «não-violência» 
pudesse pôr termo à querela. Mas se o regime inteiro e até as suas 
ideias sobre a não-violência estão condicionados por uma opressão 
milenária, a sua passividade não serve senão para os alienar do lado 
dos opressores. Sabem bem que somos exploradores (SARTRE, 1961, 
p. 22-23). 

 

O tema da violência atravessa a obra sartriana de ponta a ponta. Desde os Diários de uma 

guerra estranha (1983b), passando pelas atitudes fundamentais para com o outro em O ser e o 

nada (1997; 1998), até os Cadernos para uma moral (1983a), a violência é colocada em relevo na 

obra sartriana nos âmbitos ontológico, histórico e ético. Será em excertos das Situações V (1964) e 

X (1976) e, finalmente no famoso prefácio para a obra Os condenados da terra de Frantz Fanon 

(1961) que o filósofo francês indica suas inclinações práticas acerca da violência.  

 Nos Cadernos, Sartre (1983a) inscreve a violência no campo da possibilidade humana 

enquanto um jeito de agir com o outro, logo, uma relação. Portanto, falar em violência no caso 

humano conduz ao plano da ontologia. Neste plano, a violência é uma força: se necessário, usa-se 

de força para legitimar o direito (ou seja, utiliza-se da violência para legitimar o direito). Logo, não 

é gratuitamente que ao falar em violência na filosofia sartriana percebemos que esta está acoplada à 

noção de direito. Para Sartre não há direito sem violência. Sartre não nos deixa espaço para dúvidas 

quanto à relação entre o direito, as leis, a e a violência. Por trás de um sistema jurídico 

aparentemente pacífico e justo, há uma desigualdade material oriunda de uma disputa para além da 

esfera jurídica. Quer dizer: a desigualdade real, concreta, material, escapa ao direito. E nem poderia 
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ser diferente, dado que é o próprio sistema jurídico que garante a noção de propriedade privada e 

por consequência o sono tranquilo daqueles que possuem espírito de seriedade e boa consciência, 

ao passo que convivem em uma sociedade onde nem todos possuem sequer uma cama.  

Ao embasar o ser em sua ontologia fenomenológica, Sartre (1997; 1998) indica o caminho 

para a liberdade. É pela falta de ser do para-si, o não-ser do em-si; é porque há uma falta na 

totalidade do ser – a negatividade – que há a liberdade, a imaginação, a possibilidade e a 

temporalidade humana. Portanto, falar em natureza humana, em Sartre, é falar de uma não-

essência. Logo, o argumento que busca embasar a violência na essência humana, busca, 

inevitavelmente, uma âncora metafísica que, para Sartre (1985; 2002), não só não existe como é o 

bojo de um discurso inserido em uma lógica de poder em uma sociedade atravessada pela violência 

e pela escassez material. Este caminho – que nasce na fenomenologia, é inscrito na ontologia 

fenomenológica sartriana e desemboca na virada dialética – nos serve de suporte para propor um 

percurso visando algo que, aparentemente, se apresenta como um impasse, a saber: a relação entre o 

agir engajado e a violência. Para Sartre, o Outro é aquele que “como que” me rouba o mundo e, no 

entanto, aquele sem o qual o projeto não faria sentido. Quer dizer, a liberdade ontológica sartriana 

não é uma liberdade solipsista no sentido em que viver é viver em situação com o Outro. Logo, fica 

evidente o motivo pelo qual Sartre aposta integralmente no engajamento. 

A violência tende a submergir no argumentar filosófico ora como um mal necessário, ora 

como algo a ser evitado; porém, há de se perguntar, em um primeiro momento, de que se está 

tratando ao falar sobre violência. A etimologia latina da violência parte do verbo violare que remete 

ao termo vis; ambos indicam um uso desproporcional de força com vistas a desequilibrar o 

movimento natural das coisas. Embora elucidativa, esta descrição, em nossa leitura, clama por uma 

resposta para uma pergunta que insiste em retornar. Ora, tratados morais e discursos políticos 

tendem ao infinito quando o assunto é a defesa enfática do emprego da não-violência como 

caminho para o bem-viver. Cabe perguntar aos apologistas deste pacifismo específico, que fazer em 

uma sociedade já violenta? Quer dizer: dado que a violência se produz e se reproduz em uma 

sociedade pautada pela escassez, a ação não-violenta, o pacifismo, serve a quem? A saída pacifista 

pode acabar se travestindo de cumplicidade. Embora partamos de uma intenção pacifista, em muitas 

das vezes esta intenção se materializa na impossibilidade de ação; neste sentido, nossa inação em 
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uma sociedade moldada pela violência e tecida pela miséria, tem como produto final, nesta leitura, 

um silêncio que visa a conservação desta mesma lógica social que cresce a partir desta violência 

mesma, violência do mesmo. Não é gratuitamente que Sartre rechaça a saída pela inação do 

pacifista e propõe a noção de contraviolência. Portanto violência e contraviolência se diferem 

porque esta última se evade da noção de direito à autodefesa ou “legítima defesa” visto que a 

contraviolência rompe o escopo da legalidade visando uma efetivação da justiça real em uma 

situação de injustiça pautada pelo sistema jurídico. Dito de outra forma, há uma diferença moral e 

ontológica entre legítima defesa e contraviolência uma vez que esta última rompe com a violência 

que sustenta a própria noção de legitima defesa.   

O prefácio sartriano dos Condenados da Terra (FANON, 1961a; 1961b) retoma esta 

discussão, a inserindo no seu contexto contemporâneo e munindo-a da dialética do materialismo 

histórico. Embora busquemos a paz, devemos nos perguntar sobre o verdadeiro caminho para 

alcançar este objetivo. Em outras palavras: a paz que clama ser alcançada, precisa ser materializada, 

para existir; é nosso trabalho, enquanto seres conscientes e responsáveis da e pela temporalidade 

histórica, concretizá-la para além do discurso que visa, apenas, ele mesmo. Estas pequenas linhas 

buscam firmar o Norte de nosso escrito e alertar, desde já, que, em nossa leitura, a paz somente 

pode e deve ser legitimamente elaborada pela via da ação com a alteridade, ou, se preferirmos, 

através da justiça em uma temporalidade compartilhada.  

 
Palavras-chave: Direito. Violência. Engajamento.  
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RESUMO 

O estudo que será apresentado ao longo desta exposição é um recorte da dissertação de mestrado 
intitulada “Psicólogo enquanto trabalha(dor) da Saúde: a implicação do psicólogo e os desafios da 
atuação na Atenção Primária à Saúde”, cujo objetivo visa compreender a implicação do psicólogo 
na Atenção Primária à Saúde e os desafios práticos de sua atuação nas Unidades Básicas de Saúde. 
À parte deste estudo mais amplo, este trabalho aborda a implicação ética do psicólogo no campo da 
saúde e seu compromisso social. A discussão desta temática foi realizada a partir da aproximação 
entre o pensamento de Jean-Paul Sartre – com foco nas ideias expostas na conferência Em defesa 
dos Intelectuais (1994) e no texto Questão de Método (1987) – e as contribuições de pesquisadores 
contemporâneos que abordam as reformas Psiquiátrica e Sanitária e a Saúde Coletiva no Brasil. Ao 
propormos esta aproximação buscamos colocar sob foco os tensionamentos éticos assumidos pelo 
psicólogo da APS, enquanto inserido num lugar prático e propulsionado por interesses político-
sociais conflitantes. Lançando um olhar compreensivo sobre a atuação do psicólogo nas Unidades 
Básicas de Saúde vemos que, distante da comunidade e de ‘portas-fechadas’, como um serviço 
especializado, o psicólogo se restringe a uma posição de saber-poder sobre a comunidade que limita 
a promoção de dignidade e autonomia, previsto pelo movimento da Reforma Psiquiátrica. Conclui-
se que, para não se tornar um agente da miséria (de si e do outro), o psicólogo deverá complexificar 
o seu saber-fazer a partir da reflexão e autonomia sobre o papel que lhe foi atribuído como técnico 
do saber e sobre os compromissos sociais e políticos que perpassam seu lugar. 
 
Palavras-chave: Política pública. Atenção Psicossocial. Existencialismo. Psicologia da Saúde. Práxis. 
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INTRODUÇÃO 
 

O estudo que será apresentado ao longo desta exposição compõe a investigação da 

dissertação de mestrado intitulada “Psicólogo enquanto trabalha(dor) da Saúde: a implicação do 

psicólogo e os desafios da atuação na Atenção Primária à Saúde”, cujo objetivo visa compreender 

a implicação do psicólogo na Atenção Primária à Saúde (APS) e os desafios práticos de sua atuação 

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A escolha de abordar as políticas públicas e o campo da 

Saúde a partir da implicação particular, concreta e histórica do psicólogo, partiu do pressuposto 

sociomaterial de que a Saúde é produto das práxis cotidianas dos trabalhadores, dependendo, 

portanto, de suas ações para que seja concretizada. Neste viés, compreendemos que a implicação 

prática do Psicólogo na Atenção Primária à Saúde é parte fundamental na produção de práticas 

inovadoras em Psicologia dentro das Unidades Básicas de Saúde, tendo em vista que o psicólogo é 

tanto produtor do que se encontra no campo sociomaterial da Saúde, quanto também apreende e 

constitui sua singularidade na relação dialética com as determinações históricas e sociais que 

acometem esta produção coletiva. 

À parte desta pesquisa mais ampla, nos debruçaremos aqui sobre um dos recortes que 

compõem este cenário prático: a implicação ética do psicólogo no campo da saúde primária e 

seu compromisso enquanto especialista. A discussão desta temática será realizada a partir da 

aproximação entre o pensamento de Jean-Paul Sartre – com foco nas ideias expostas na conferência 

Em defesa dos Intelectuais (1994) e no texto Questão de Método (1987) – e as contribuições de 

pesquisadores contemporâneos que abordam as reformas Psiquiátrica e Sanitária e a Saúde Coletiva 

no Brasil. Ao propormos esta aproximação buscaremos colocar sob foco os tensionamentos éticos 

assumidos pelo psicólogo da APS, enquanto inserido num espaço que exige dele intervenções 

práticas, e propulsionado por interesses político-sociais opostos: no campo da saúde, o psicólogo é 

convocado a tomar partido, seja em prol dos compromissos sociais materializados nas políticas 

públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), seja na (re)produção da Psicologia enquanto 

instrumento de manutenção do status quo. 

Ao resgatarmos a prática do psicólogo na Saúde nos deparamos com o fato de que, antes de 

iniciar um percurso no cenário da Saúde Pública, a Psicologia se consolidava como disciplina e 
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prática pela clínica tradicional – alicerçada no modelo da medicina clássica centrado na doença, 

curativista e assistencialista.  

Fazendo uma breve retomada histórica sobre o modelo da medicina clássica ocidental, 

vemos que, ao longo do século XVIII, esta disciplina consistia, predominantemente, na prática de 

investigação e tratamento de doenças, por parte de um médico, a partir dos sintomas manifestos. 

Sob este paradigma, era a doença que deveria ser desvendada pelo olhar investigativo do médico, 

sendo o doente apenas o corpo-objeto que apresentava os signos de sua enfermidade, permanecendo 

este (o paciente) passivo sob o olhar do técnico do saber. Alicerçada na base epistemológica e 

técnico-assistencial da Medicina Clássica, fundamentava-se a Psicologia Clínica. 

No âmbito do espaço clínico (da Psicologia clínica, como comumente denominada), o 

psicólogo, por sua vez, também constituiu sua prática no ato de se debruçar sobre sintomas e mal-

estares de ordem emocional. Em sua origem etimológica, o termo clínica provém do grego Klinike, 

que significa prática à beira do leito, e do grego Klinikos, que se refere à concepção de algo sobre o 

qual se debruça. Em seu senso comum, a Clínica, enquanto área de atuação do Psicólogo, é 

tradicionalmente conhecida como a prática curativa do psicólogo que prioriza entender e intervir 

sobre o âmbito individual e intrapsíquico dos sujeitos, com ênfase em seus processos 

psicopatológicos. 

 

1. ATRAVESSADORES POLÍTICO-SOCIAIS DA PRÁTICA DO PSICÓLOGO NA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

 

A prática clínica, entretanto, não se manteria como prática restrita da Psicologia na saúde. 

Sendo demandada para contribuir, enquanto disciplina e prática, para a democratização e ampliação 

da Saúde no Brasil, a Psicologia foi desafiada a redefinir seu modo de atuação para acompanhar as 

reivindicações político-sociais que conquistavam avanços na Saúde Pública, com a consolidação do 

SUS e da APS. 

Como resgatam Pires e Braga (2009), a efetiva inserção do psicólogo na saúde pública 

ocorreu, no Brasil, no final da década de 1970 – embora já existissem psicólogos atuando na área da 

saúde desde 1950. Estes autores identificam, dentre os principais fatores que impulsionaram esta 
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inserção: os fatores socioeconômicos, da crise no mercado de trabalho pela saturação dos 

profissionais que atuavam no âmbito privado; e os fatores conceituais-epistemológicos, 

representados pela crítica à Psicologia Clínica tradicional e pela ascensão do paradigma da Saúde 

Mental. 

Ao abordarem o aspecto conceitual-epistemológico da inserção da Psicologia na Saúde e a 

crise do paradigma tradicional centrado na doença, Pires e Braga (2009) identificam que, na busca 

por um complemento à medicina clássica, a Psicologia foi inserida para suprir as limitações 

conceituais-epistemológicas desta disciplina dominante. 

Ainda segundo Pires e Braga (2009), a inserção da Psicologia na Saúde Pública também teve 

como importante fator de impulsão a Reforma Psiquiátrica, tendo em vista que o projeto de 

renovação assistencial, previsto a partir das políticas por ela efetivadas, preconizava a renovação 

das práticas psiquiátricas e a superação da lógica de hospitalização a ela subjacente. A partir deste 

projeto de renovação, foi proposto o desenvolvimento de práticas assistenciais mais alinhadas com 

os princípios de integralidade do cuidado, a partir da inserção na comunidade e serviços com 

equipes multiprofissionais. 

Para entendermos a relevância da Reforma Psiquiátrica na ampliação do espaço de atuação 

do psicólogo na Saúde, trazemos um breve resgate do percurso deste movimento.  

A Reforma Psiquiátrica surge com as experiências e reflexões de Franco Basaglia (1924-

1980) em Gorizia e Trieste, no norte da Itália, que propuseram uma radical transformação nas 

concepções reformistas da época: o movimento não pretendia apenas realizar mudanças técnico-

assistenciais nas instituições hospitalares, que eram denunciadas por violarem direitos humanos, 

mas, para além disso, propunha negar e superar a lógica de controle, exclusão e violência que 

atravessa as instituições sociais. A Reforma Psiquiátrica, originalmente defendida pelo protagonista 

da Reforma Psiquiátrica na Itália, o psiquiatra Franco Rotelli, como um processo social complexo, 

foi também postulada pelo sanitarista brasileiro Paulo Amarante (1995) como uma reforma ampla 

que demandaria quatro dimensões de transformação, sendo estas: jurídico-política, epistemológica, 

técnico-assistencial e sociocultural. 

No âmbito jurídico-político, a Reforma Psiquiátrica Brasileira teve como importante marco 

a aprovação da Lei 10.216, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica (2001). Esta lei 
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estabeleceu como responsabilidade do Estado o desenvolvendo de políticas de saúde mental, o 

fornecimento de assistência e a promoção de ações de saúde às pessoas com transtornos mentais. 

Deliberando sobre os direitos à dignidade, cidadania, proteção, acesso à saúde e reinserção social 

desta população, esta lei também positivou o direito de cuidado, preferencial, em serviços 

comunitários de saúde mental, iniciando o processo de renovação das práticas psiquiátricas e 

abrindo espaço para a entrada de equipes multiprofissionais nestes serviços comunitários. 

Além de a Reforma Psiquiátrica ter sido um movimento relevante nesta abertura de espaço 

para a redefinição da prática psicológica na Saúde Pública, ela tem lugar privilegiado nesta 

discussão, pois, mediante a proposição de serviços substitutivos em comunidade e de novas práticas 

de saúde, colocou a UBS em um lugar estratégico: por meio de seu funcionamento capilar, a UBS 

poderia acompanhar as demandas psicossociais e realizar planos terapêuticos, visando auxiliar na 

recuperação, na reinserção social e no desenvolvendo de estratégias de saúde mental no território. 

Entendendo a Reforma Psiquiátrica como política que atravessa o papel do Psicólogos nas 

UBS, Boarini (2008) aponta que deveria ser atribuição dos psicólogos das UBS realizar ações de 

acolhimento e acompanhamento terapêutico às pessoas com transtorno mental persistente ou grave 

para o combate à institucionalização – como foi posteriormente corroborado com a instituição da 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), em 2011, com a Portaria n° 3.088. Entretanto, ao se 

aproximar do que ocorria nas UBS, a autora identificou que este lugar, que deveria ser uma “porta 

de entrada” da pessoa com transtorno grave ou em crise, não estava garantindo seu acesso: não era o 

psicótico ou neurótico gravemente comprometido que buscava este serviço, mas o nomeado como 

“normal”. 

No texto Revisitando os paradigmas do saber psiquiátrico, Amarante (1993) elucida que, 

embora a Reforma Psiquiátrica tenha se antagonizado com o sistema teórico-assistencial da 

psiquiatria clássica, negando, neste sistema, os problemas que a estrutura asilar implicava ao 

tratamento do doente, permaneceu amalgamada à lógica manicomial: suas propostas não superaram 

o aparato psiquiátrico que se colocava sobre a pessoa para determinar e classificar sua doença e os 

modos de se lidar com ela.  

Assim, mesmo que conquistas político-institucionais tenham sido efetivadas na positivação 

dos direitos à saúde dentro de uma lógica integral e comunitária, a Atenção Psicossocial 
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permaneceu distante de ser concretizada na prática: a redução de leitos psiquiátricos e abertura de 

serviços comunitários não garantiu um cuidado ampliado sobre o desenvolvimento, a recuperação e 

o fortalecimento da autonomia e cidadania da pessoa em sofrimento grave. Levando isto em 

consideração, Yasui, Rosa e Luzio (2003) defendem que, para a construção de uma Atenção 

Psicossocial e de uma Saúde Mental Coletiva, para além das mudanças estruturais dos serviços, é 

necessário que sejam superadas as práticas vigentes de medicalização das crises e agudizações de 

sofrimentos como meio de contenção, o uso do paradigma de “doença-cura”, e o enfoque nas 

especialidades como recursos de cuidado. 

Ao resgatarmos as correntes alternativas que surgiram com o movimento da Reforma 

Psiquiátrica, vemos que a preservação da lógica manicomial também permaneceu amalgamada nas 

novas propostas de assistência. Foi o que ocorreu com a Psiquiatria Comunitária e a Psiquiatria 

Preventiva e de Setor, que deixavam de ter como objeto de intervenção a doença mental e passavam 

a ter como finalidade a promoção da saúde mental. Neste momento, o que estava em foco não era 

mais a doença, que outrora devia ser isolada e combatida, mas o ideal de saúde mental, na 

conformidade do qual as atitudes em saúde deveriam ser normatizadas. Sob este novo paradigma, o 

processo de adaptação social executado pela psiquiatria, que antes se limitava às práticas realizadas 

dentro de uma instituição estruturada e fechada, passava a atuar em comunidade, dentro do próprio 

meio social dos sujeitos, estendendo-se sobre o âmbito do espaço público (AMARANTE, 1993; 

BIRMAN e COSTA, 1994). 

A tese apresentada por Birman e Costa (1994) destaca que o problema fundamental da 

prática psiquiátrica moderna é estar alicerçada numa abordagem preventivista de adoecimento 

mental que busca, não mais executar práticas de controle por meio de um aparato institucional, mas 

reestabelecer uma ordem comunitária que se autorregule dentro de um padrão normativo de 

uma vida saudável e desejável. Sob este paradigma, a doença tornou-se sinônimo de negativismo 

social e a Psiquiatria se converteu em instrumento de readaptação e de retomada de uma suposta 

homeostase. 

Resgatando as discussões de Amarante (1993) e de Birman e Costa (1994) sobre a 

Psiquiatria do Setor e Psiquiatria Preventiva, podemos estabelecer uma relação de proximidade com 

o papel do psicólogo da UBS dentro da Rede de Atenção Psicossocial. No modo como passa a 
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pertencer a rede de Saúde Mental, composta por serviços substitutivos ao manicômio, a UBS 

permanece sem superar a exclusão daquele nomeado como louco, ao passo que, assim como ocorria 

na experiência francesa de setor, o cuidado tem se dirigido apenas na busca, seja para combater o 

adoecimento com direcionamentos ao sujeito para a preservação de uma vida saudável e auto 

regulável, seja para reestabelecer a “normalidade” dos que manifestam algum tipo de crise, 

agravamento de sintomas ou desorganização mental. Além disso, sem promover significativa 

transformação cultural em relação à institucionalização dos sujeitos, a partir de seu viés técnico, as 

ações da Psicologia “tornavam-se cada vez mais dirigidas ao tratamento dos ‘normais’ e cada vez 

mais distantes do tratamento das situações da loucura” (ROTELLI, 1994, p. 150). 

Distante da comunidade e de ‘portas-fechadas’, como um serviço especializado, o psicólogo 

da UBS também fica delimitado em uma posição de saber-poder sobre a comunidade, se afastando 

do ideal de promoção de dignidade e autonomia previsto pela Reforma Psiquiátrica. Na condição de 

se posicionar como especialista que detém conhecimentos e técnicas sobre a manutenção de um 

padrão normativo de saúde mental, o psicólogo fica distante dos sujeitos que atende, percebendo-os 

como pessoas inertes, sem possibilitar que estes acessem possibilidades de cuidado de si além das 

que já possuem.  

Ademais, na perspectiva de especialista do saber prático dentro da UBS, o psicólogo passa a 

se valer de práticas próximas a clínica tradicional para atuar sobre o âmbito intrapsíquico, 

favorecendo a inviabilização de intervenções que modifiquem condições de vida adoecedoras e 

desumanizadoras. Ao transportar a clínica individual e burguesa para a Saúde Primária, permeada 

de compromissos sociais, e ao se consolidar como saber-poder dentro deste entendimento clínico 

delimitado, a Psicologia parece ter realizado seu percurso prático na Saúde se mantendo a mesma, 

como uma substância inerte e acabada, ou seja, como um produto amortecido no passado. 

Ao se debruçarem sobre o tema da inserção da Psicologia na Saúde Pública, Spink e Matta 

(2010) defendem a tese de que a prática do psicólogo ganhou espaço na saúde pelo seu poder de 

controle biopolítico, e que foi chamada a atender necessidades externas às de sua disciplina e 

prática. Segundo estes autores, com a passagem da ordem social disciplinar – que na saúde era 

executada pela normatização e controle dos corpos dentro de uma determinada ordem sanitária – 

para a biopolítica, a Psicologia passou a ser um meio privilegiado para cumprir com o projeto de 
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individualização social, tornando possível o conhecimento e o enquadre dos aspectos subjetivos (da 

alteridade) dentro das normatizações da vida social. 

 

2. CONTRADIÇÕES DO PAPEL SOCIAL DO PSICÓLOGO ENQUANTO 

ESPECIALISTA DO SABER 

 

Ao pensar o lugar social e político do intelectual na sociedade tecnocientífica e regulada 

pelo mercado, em meados da década de 60, Jean-Paul Sartre (1997) nos dá subsídios para 

refletirmos sobre o nosso papel na atualidade – enquanto psicólogos, técnicos ou cientistas –, ao 

passo que, mesmo referindo-se a outro contexto histórico (pós-guerra), reconhecera a condição de 

crise que o lugar político-social do intelectual implicara: “Produto de sociedades despedaçadas, o 

intelectual é sua testemunha porque interiorizou seu despedaçamento. É, portanto, um produto 

histórico” (p. 31).  

A crise descrita por Sartre (1997), como ele mesmo esclarece, pode ser precedida a partir do 

que Hegel denomina como “consciência infeliz” (p. 28) do intelectual. Tal consciência seria 

resultado do embate do intelectual entre o seu mandato social, de ser especialista e criar 

instrumentos que possam servir para endossar a ideologia dominante, e sua atitude de contestação à 

esse projeto, a partir do qual se rejeita ser meio para os fins técnicos que lhe foram impostos por 

outros. 

Para Sartre, a consciência infeliz, desta categoria de técnicos do saber, resulta de uma 

situação de contradição: os intelectuais, que surgem como especialistas, compõem uma categoria 

social que não produz diretamente as riquezas a serem usufruídas pela classe dominante (tal como 

faz a classe trabalhadora), mas que, em seu lugar, se debruça sobre os meios que deverão ser 

utilizados para que esta relação de exploração ocorra: “Os fins são definidos pela classe dominante 

e realizados pelas classes trabalhadoras, mas o estudo dos meios é reservado a um conjunto de 

técnicos [...]” (SARTRE, 1997, p. 17). 

A situação do especialista se dá, portanto, num impasse: o especialista é alguém que serve 

ao projeto de controle de uma classe dominante da qual não pertence, mas que o produz, tendo que 

corresponder às exigências da técnica universalizante e se submeter à ideologia de outrem por uma 
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condição particular. O intelectual, por sua vez, resiste ao projeto técnico de sua atividade e ao 

aspecto ideológico que o exclui, recusando o lugar que lhe foi incumbido a permanência. 

Levando em consideração que é esperado do técnico do saber que este se mantenha 

submisso, para que a relação de dominação para a qual é contratado a mediar seja sustentada, 

Basaglia considera que a única possibilidade de revolução consiste na tomada de consciência do 

especialista acerca da ambiguidade de seu próprio lugar: “[...] é preciso que nós, que exercemos o 

poder e a violência, nos conscientizemos de que somos também excluídos, no exato momento em 

que somos objetificados em nosso papel de excludentes” (BASAGLIA, 2010, p. 96). 

Essa atitude convida a ciência e a profissão da Psicologia a abandonar suas heranças 

provenientes da ciência moderna, como a busca fracassada por suspender o sujeito do conhecimento 

no exercício de sua produção, pressupondo uma pretensa neutralidade e separação sujeito-objeto. A 

impossibilidade de atingirmos uma neutralidade científica e de separarmos sujeito-objeto, nos atenta 

para o compromisso de colocar a nossa própria tentativa de ser psicólogo sob investigação, e de 

pensar o nosso lugar de especialistas, no contexto de relações de poder e dominação em meio a 

qual estamos imbricados. 

A partir da tomada de consciência enfatizada por Basaglia (2010) é possível que percebamos 

nosso lugar enquanto objeto de finalidades outras e, a partir deste movimento, que possamos decidir 

se nos implicamos ou não com o resgate da nossa condição de liberdade. Ao negarmos o que está 

dado como meio para atender às governabilidades postas, podemos propor alternativas e intencionar 

a materialização de novas finalidades. 

Tomando como ponto de vista esta concepção da realidade, não ficamos alheios à história 

das coisas e das relações socioculturais que nos cercam, mesmo que percebamos o meio como 

limitante para a nossa humanidade. Quando realizamos esta abstração reflexiva vemos que a 

história se apresenta de modo dialético e é permeada de contradições: a história apresenta unidades 

sintéticas de projetos de diferentes pessoas, que viveram em diferentes momentos históricos, e que 

vão modificando a materialidade circundante, num constante devir.  

Desse modo, a história é constituída por finalidades acabadas e determinadas (pela prática-

inerte) que conduzem e indicam às ações humanas como estas devem ser manejadas e trabalhadas 

(SARTRE, 2002). É válido levar em conta que, é a partir de nosso papel de produtos e produtores 
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desta história, que práticas também são estagnadas no tempo e se cristalizam, determinando, a partir 

dos meios, os moldes para as ações. A materialização das ações e o caráter de inércia da história 

possibilita que também nós, psicólogos, nos submetamos aos papéis e funções prontas e acabadas, 

recaindo a um estado de passividade. 

 

3. A RECUSA DO LUGAR DE ESPECIALISTA E A PRODUÇÃO EMANCIPATÓRIA DE 

SI 

 

Ao considerar que algumas produções já consolidadas no passado ainda viabilizam a 

condução deste novo percurso, podemos colocar em questão a relevância da clínica psicológica 

tradicional para estes esforços: será que até ela, considerada ultrapassada e limitada, poderá 

contribuir para a produção de um novo ser psicólogo na APS? 

A concepção de Psicologia Clínica trazida pelo Conselho Federal de Psicologia (1992), é 

tomada como uma área específica da saúde que deve colaborar para a compreensão dos processos 

intra e interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou curativo, isoladamente ou em equipe 

multiprofissional, em instituições formais e/ou informais. A partir desta perspectiva, considerada 

uma atuação específica da saúde, a clínica se aplicaria a contextos amplos e contribuiria na 

compreensão e intervenção da saúde também numa lógica coletiva. 

Resgatando o sentido da clínica (psicológica), Carreteiro (2014), por sua vez, traz que este 

conceito deve ser compreendido de modo complexo, tendo em vista que não se resume a apenas um 

lugar, mas uma atitude de posicionamento ético e político. Segundo a autora, o ato clínico deve se 

pautar, primordialmente, numa ética e não meramente em referenciais teóricos fechados, sendo 

possível, a partir de um olhar crítico sobre a dimensão concreta de vida do sujeito, que sejam 

provocadas modificações nos referenciais teóricos e técnicos da clínica psicológica. 

Reavendo seu valor na consolidação da Reforma Psiquiátrica, Delgado (2007) ratifica que a 

palavra clínica, que teve seus sentidos desgastados ao longo dos anos, não deve ser compreendida 

como um significado que se encerrou no passado. Pelo contrário, o autor considera que o termo 

deve ser encarado como significante, que se materializa a partir das contingências concretas e 

atuais, não podendo ser nada além de um devir imperfeito e impreciso. Atentando-se para este 
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caráter indeterminado, Delgado (2007) salienta que a clínica psicológica surge pela 

intersubjetividade e no cotidiano, ou seja, que sua prática depende da existência da alteridade e do 

diálogo. 

Nesse viés ético, o “debruçar-se sobre” do psicólogo clínico pode ser encarado como um 

trabalho criativo, que recusa quaisquer endereçamentos prévios, ainda que para isso seja preciso 

intencionar a consciência na direção do indizível, negligenciado e dolorido. O psicólogo da APS, 

que se engajar neste esforço, deverá comprometer-se com a integralidade do sujeito, com sua 

singularidade em constante constituição e com seu ser enquanto sujeito social. O psicólogo ainda 

deverá desenvolver um olhar apurado e cuidadoso para compreender o modo como os indivíduos e 

os grupos vivenciam e modificam suas realidades. 

Tomando cuidado com a singularidade e indissociabilidade da pessoa, parte do “debruçar” 

do psicólogo consistirá na atitude de se opor às práticas de reificação, dominação, opressão, 

exclusão e adaptação dos indivíduos às heteronomias que alienam o sujeito de sua condição de 

liberdade e indeterminação ontológica. Segundo Yasui, Abílio e Amélia (2003), a produção de uma 

nova clínica desafia o psicólogo e o coloca num lugar de implicação, tendo em que “o lugar da 

Saúde Mental é um lugar de conflito, confronto e contradição. Talvez esteja aí uma certa 

característica ontológico-social, pois isso é expressão e resultante de relações e situações sociais 

concretas” (p. 29). 

Nesse viés, a atuação clínica, comprometida com a emancipação humana, demanda do 

psicólogo que este rompa com as concepções de um psiquismo universal e abstrato, indo ao 

encontro com o que cada pessoa produz em uma condição de vida concreta e particular, e levando 

em conta o que desta condição é determinada pela materialidade e constituída pela história, pela 

cultura e pelas construções sociais. 

Transpondo esta posição ético-política da clínica para o papel do psicólogo na APS, 

consideramos que as escolhas que o psicólogo faz acerca de seu trabalho elege um modo de abordar 

e lidar com a realidade: a seleção do público que atende, dos instrumentos que utiliza e dos 

objetivos de trabalho que estabelece, não acontecem por uma mera aleatoriedade, ao passo que é a 

partir dela que o psicólogo percebe a realidade e a modifica a partir de suas materializações. 
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Investigando as escolhas dos psicólogos em relação ao público e instrumentos de trabalho, 

Boarini (2008) constatou que o psicólogo da UBS, no lugar de atender as demandas psicossociais, 

vinha se debruçando no âmbito da prevenção da saúde mental; de atendimento infantil a partir de 

queixas escolares e de depressão, e com a psicoterapia breve para transtornos leves e moderados. 

Esta autora discute que, embora o uso da psicoterapia breve e focal seja visto com descrença pelos 

próprios psicólogos, estes acabam utilizando este módulo terapêutico como recurso para diminuir o 

tempo do acompanhamento e aumentar a rotatividade das listas de espera (BOARINI, 2008). 

Discutindo o distanciamento das ações da Psicologia na UBS em relação às demandas 

graves e intensas,  Boarini (2008) afirma que o psicólogo que deixar de se comprometer com os 

objetivos coletivos pelos quais, historicamente, a Atenção Primária à Saúde se consolidou 

poderá se tornar, como denomina Rotelli (1991), “um agente de miséria” (p. 5, grifo nosso). 

Miséria esta que, além de ser produto de uma ação excludente do técnico do saber prático, 

produzindo ou reproduzindo uma demanda invisibilizada e negligenciada, também poderá ser 

vivenciada como uma falta pelo próprio psicólogo, quando ele se perceber como agente desta 

exclusão, por se apresentar insuficiente diante dos fins terapêuticos que deveria cumprir. 

Para não se tornar um agente da miséria (de si e do outro), o psicólogo deverá priorizar o 

desenvolvimento, a recuperação e o fortalecimento dos modos de ser e dos valores da pessoa 

enquanto sujeito social, capaz de estabelecer trocas, mensagens e afetos. Por sua vez, este modo de 

atenção alternativo demanda do profissional de saúde um processo de complexificação de seu 

saber-fazer, que, para além do nível técnico, é mobilizado no âmbito afetivo-relacional, na produção 

de novas sociabilidades, estratégias e ferramentas de trabalho a partir de vínculos, pactuações, 

contratualidades e mediações com usuários, equipes e gestores. Nesse sentido, vemos que é 

imprescindível que haja engajamento e autonomia do próprio técnico deste cuidado, que precisará 

produzir, em meio às técnicas e instrumentos já instituídos e previamente consolidados, uma outra 

realidade, a partir de sua singularidade e de sua práxis transformadora. Esta dimensão de autonomia 

do trabalhador deverá possibilitá-lo a promover exercícios de contratualidade no território e 

implicar-se subjetivamente e socioculturalmente no espaço de vida em que atua (KINOSHITA, 

1996; ROTELLI et al., 2001; YASUI et al., 2003).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dado que, por um lado, para sustentar as práticas de controle e dominação são necessárias 

práticas de engajamento do técnico do saber, por outro, para conseguir se debruçar sobre a 

população a partir de um ponto de vista da Atenção Psicossocial também será preciso que este 

técnico se engaje com esta causa. Pensando sobre o distanciamento do psicólogo da UBS em 

relação aos ideais da Reforma Psiquiátrica, podemos, portanto, corroborar com a ideia de que as 

filosofias e as ideias apenas se mantêm vivas se nelas alguém viver as práxis que a engendraram 

(SARTRE, 1987). Não será pela adesão compulsória do psicólogo às políticas institucionalizadas 

outrora que será possível corroborar com a busca por uma Psicologia transformadora: “não são as 

ideias que modificam os homens, não basta conhecer uma paixão pela sua causa para suprimi-la, é 

preciso vivê-la, opor-lhe outras paixões, combatê-la com tenacidade, enfim, trabalhar-se” 

(SARTRE, 1987, p. 16). 

Assim, ainda que as práticas do psicólogo possam ter sido cristalizadas como prática-inerte 

no passado, e apreendidas, no presente, como um futuro-fatalidade, o psicólogo não é mero 

instrumento mediador entre as técnicas e os conhecimentos (que utiliza e produz) e o público a 

quem dirige o seu trabalho. Ao lidar com o campo da imaterialidade, o psicólogo se depara com 

necessidades e ausências: a partir da escassez do campo material, que apreende como sua 

necessidade, o profissional precisa usar sua consciência imaginante para superar os limites 

apresentados pelo campo sociomaterial do prático-inerte, isto é, ser criativo para buscar saídas; 

superando, portanto, a condição posta com outras por ele produzida.  

A história não é apenas constituída por finalidades que se materializam como acabadas e 

determinadas: ela não é construída linearmente, mas totalizada em curso e constituída no embate 

entre as determinações e práticas-inertes e a livre práxis. Assim, embora o psicólogo possa 

apreender a clínica tradicional como um em-si de sua prática na saúde – se afastando dos princípios 

de cidadania, autonomia e emancipação do cuidado na APS –, caso perceba esta prática como 

insuficiente para atender às necessidades deste campo, poderá refletir sobre as técnicas que utiliza e 

redefini-las. Tomadas pelas suas faltas, as técnicas tradicionais poderão deixar de orientar a prática 

do psicólogo como um futuro-fatalidade, deixando de fazer dele um mero replicador das finalidades 



  
       
 

 

Página 175 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

de outrem: sendo nadificadas a partir da percepção de sua falta, o psicólogo poderá incidir algo 

novo sobre a técnica e modificar suas ferramentas e instrumentos de trabalho para uma nova prática 

em saúde na APS. 

A partir desse processo de produção de algo novo sobre a sociomaterialidade, é possível que 

o psicólogo supere a lógica de especialista do saber, a qual, não apenas o coloca em relação de 

dominação e controle sobre as pessoas que demandam por cuidados psicossociais, mas que também 

o posiciona como objeto que deve corresponder aos interesses ideológicos de determinadas elites 

socioeconômicas e culturais. É apenas resgatando o sentido de sua própria prática e os 

atravessadores político-sociais do campo da saúde na APS, que o psicólogo poderá não apenas 

engajar-se com as ações e técnicas que tenham a finalidade emancipar o outro, mas, 

fundamentalmente, poder emancipar a si mesmo pela reflexão acerca dos caminhos que pretende 

intencionar com suas próprias práxis. 
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RESUMO 

No final de O Ser e o Nada (1943), Sartre alude a um possível tratado de ética, nunca realizado 
como obra à parte; nessa mesma obra-mestra, porém, encontramos um rol de observações críticas 
voltadas a concepções éticas mal fundamentadas. Os principais conceitos envolvidos nessa 
elucidação são os de liberdade, responsabilidade, contingência, facticidade, alienação, crença, má-
fé, o problema do Outro, o passado, que traduzem manifestações humanas, e, portanto, implicam à 
ética de uma sociedade. Tratamos por conceitos éticos aqueles que demonstram conflitos e 
interesses nas relações humanas, incidindo de algum modo sobre a conduta moral particular, 
resultando num conjunto de instituições e, consequentemente, de problemas. Por isso, 
estabelecemos uma confrontação conceitual entre a filosofia humanista e a literatura russa de 
Dostoiévski acerca do tema da Responsabilidade Ética esclarecendo, principalmente, os conceitos 
de Liberdade, Responsabilidade e Má-fé em cada autor. Em Os Demônios (1872), encontramos 
pano de fundo para esses conceitos sartrianos retratados por meio de personagens significantes, e 
que se fazem atuais porque abordam problemas políticos e psíquicos. O trabalho consiste, portanto, 
em demonstrar como pode ser reconhecido um indivíduo de má-fé, que vive em meio à mentiras e a 
alienações, que não sabe lidar com suas emoções, e também não reconhece que é unicamente capaz 
de fazer suas próprias escolhas. Essas relações se fazem por meio de personagens omissos às suas 
responsabilidades, que não se reconhecem como consciência (Para-si), que procuram muletas para 
justificar suas ações, seja em Deus, na própria desgraça ou no capitalismo. Dão mais fundamento as 
coisas (Em-si) do que aos indivíduos, e se colocam como superiores por detê-las, que acreditam na 
superioridade de suas crenças, de suas mentiras, não reconhecendo sua própria liberdade, tampouco 
a responsabilidade para com o Outro. Escolhemos a literatura, porque ela retrata os confrontos 
morais que abrangem os conceitos sartrianos escolhidos para este trabalho. Suicídio, fatuidade, 
terror e morte formam a tela da discussão que Dostoiévski propõe: o homem sem Deus, que crê 
apenas em si mesmo, em lugar de ser totalmente livre torna-se louco e assassino. Perguntemo-nos 
então: A Liberdade realmente liberta? O que nos torna livres? Longe de má-fé e perto da 
responsabilidade, elucidamos conceitos filosóficos por meio da literatura.  
 
Palavras-chave: Ética. Sartre. Dostoiévski. Literatura. Relações humanas.  
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INTRODUÇÃO  

 

Em 1951, Sartre escreve a peça teatral “O Diabo e o Bom Deus” que foi apresentada ao 

público no dia 7 junho em Paris. A peça é constituída por três atos e onze quadros que foi inspirada 

por uma obra de Cervantes o qual discorre sobre uma iminente guerra. A trama se concentra em um 

episódio que traça todo o decorrer da história: “o de um bandido que decide se converter para o 

bem numa jogada de dados” (CAUBET, 1984, p. 130). As escolhas feitas pelo protagonista da 

obra, Goetz, não tem como referência o acaso: é feita por um indivíduo autêntico na medida em que 

sabe que sua consciência é moldada através do tempo e que é livre.  

 Aqui, assim, resume-se como esta obra é relevante e traz conceitos da filosofia de Sartre e 

ajuda a compreender que o “homem é nada” e sua relação com o mundo jurídico que o Direito 

permite traçar (SARTRE, 2008). Dessa maneira, distinguir o que é má-fé para Sartre e para o 

Direito é crucial para o que é o conceito jurídico e o que é a filosofia sartreana. 

 

1. A CONSCIÊNCIA 

 

A filosofia de Sartre se inicia com duas perguntas fundamentalmente: o que é a consciência? 

O que é a liberdade? Ele começa a responder essas questões retomando Husserl que afirmou: a 

consciência é consciência de alguma coisa (SARTRE, 2008, p.22). Não há como a consciência ser 

como é sem alguma coisa, pois necessita ter algo posterior para ser senão, não é. Outrossim, 

acrescenta que ela não tem “conteúdo” e existe por si. “A consciência não é um modo particular de 

conhecimento, chamado sentido interno ou conhecimento de si: é a dimensão de ser transfenomenal 
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no sujeito [...]”, ou seja, a consciência não pode ser reduzida como simples conhecimento de algo, 

porque assim seria restringi-la a um sujeito-objeto e “consciência de si não é dualidade” 

(SARTRE, 2008, p.24). 

A consciência como ponto de partida leva ao conceito de liberdade. Quando se analisa o ser 

como objeto no meio social e como se coloca como sujeito, os dois conceitos ficam intrinsecamente 

ligados, já que são constituidores da subjetividade humana, “uma vez que a liberdade, mais que 

mera faculdade ou predicado, é o modo de ser do homem que se realiza como processo 

existencial.”(ALMEIDA, 2011, p. 22). A consciência, nesse sentido, projeta-se para o exterior na 

medida em que tem intenção de algo “criando e sustentado sua essência” (SARTRE apud 

ALMEIDA, 2011, p.24). 

Desse modo, o em-si como ser que simplesmente é constitui-se “tal qual uma matéria opaca 

e plena de si mesma, densa e maciça, algo plenamente constituído e sem rachaduras, esgotando-se 

nesse ‘não-ser-outra coisa-senão-si-mesmo’.” (PERDIGÃO, 1995, p.37). Já o para-si é a negação 

que a positividade do em-si não consegue ser: “o para-si não é o ser, porque faz-se ser 

explicitamente para si, como não sendo o ser [...]. A estrutura [...] é a negação, como relação 

interna entre o para-si e a coisa [...] assim, sua primeira relação com o ser-em-si é a negação.” 

(SARTRE apud ALMEIDA, 2011, p.27). 

Face ao exposto, a liberdade está inserida no significado que Sartre atribui ao para-si com 

relação a situação que encontra o seu sentido perante o mundo, haja visto que é através dele que se 

busca os fundamentos, pois “o em-si não pode fundamentar nada; ele se fundamenta a si 

conferindo a si a modificação do para-si.” (SARTRE apud ALMEIDA, 2011, p.28). Por isso, é por 

intermédio do sentido que o para-si atribui as situações vivenciadas que ele é livre para 

fundamentar, uma vez que não há uma prévia determinação da realidade de consciência.  

(ALMEIDA, 2011, p.28). 
 

2. O DIREITO E SARTRE 
 

O Direito durante o desenvolvimento da humanidade foi o norteador de preceitos e 

estruturas já no âmago da sociedade de modo que guiassem as atitudes de um todo. Além disso, 

analisando o capítulo anterior, pode-se supor que o Direito é a soma de consciências e fundamentos 
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que o para-si fez do mundo exterior o qual ele estava inclinado a não ser: soma de consciências, 

pois, o Direito é formado por várias consciências vivendo conjuntamente suas subjetividades e 

entendimentos acerca do que passa ao seu redor o qual o para-si nega. 

Ademais, pensando no Direito e sua função admite que “a norma jurídica regula a conduta 

humana que determinada por ela pode ser considerada como uma conduta jurídica.” (ABBOUD; 

CARNIO; OLIVEIRA, 2015, p. 85). Para Sartre, contudo, o indivíduo está em constante 

desenvolvimento e está condenado a ser livre. Assim, a dúvida que surge é: como ser autêntico e 

livre em um Estado de Direito? 

O que o livro em questão aponta, diante de todo contexto sobre consciência e liberdade, é a 

forma com que o protagonista, Goetz, toma suas decisões. Silvio Luiz de Almeida em sua tese de 

doutorado afirma: “a constituição da subjetividade é um caminhar na direção de si” (ALMEIDA, 

2011, p. 26). É, nesse interim, que a peça nos retoma para a construção dos indivíduos e sua 

percepção no mundo enquanto ser consciente. Uma frase marcante do livro enquanto construção 

filosófica é: “O que me pertence é o que eu tomo” (SARTRE, 1973, p.72).  A busca é pelo eu 

autêntico que se constrói com relação ao em-si e o para-si em relação ao projetar-se no mundo 

exterior e como se fundamenta suas ações.  

O Direito, nesse escopo, e sua relação com o Sartre está na responsabilidade atribuída à 

liberdade da qual estamos condenados e, também, nessa busca incessante do ser autêntico que é 

barrado muitas vezes por normas já preestabelecidas e fundamentadas por consciências do outro. 

Além do mais, Franklin Leopoldo e Silva aponta uma importante reflexão acerca da liberdade em 

Sartre: caso o mundo fosse bem estruturado, a liberdade não abriria espaço para imprevisibilidades 

e seria acabado enquanto humano fosse o qual estão inseridas nossas ações (SILVA, 2004, p. 112).  
 

3. MÁ-FÉ  
 

A má-fé para Sartre aparece como distinta do que se está acostumado no cotidiano. 

Geralmente, ela é relacionada com um agir intencionalmente de modo a fugir da ética e moral com 

desejo de ir contra as normas já estabelecidas para conseguir atingir seus objetivos. Por isso, 

contrapondo a má-fé no meio jurídico, a boa-fé exige do agente que se “pratique o ato jurídico 
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sempre pautado em valores acatados pelos costumes, identificados com a ideia de lealdade e 

lisura” (THEODORO JR, 2017).  

Dessa forma, observa-se que a figura da má-fé trazida por Sartre não se assemelha a conduta 

que as doutrinas jurídicas afirmam ser. “Sendo pura indeterminação, o para-si vive uma continua 

tentativa de querer ser alguma coisa”¸ ou melhor, é nesse tentativa de querer se definir como algo 

no mundo, tentar explicar quem somos, haja visto que também somos nada e isso gera angústia, 

trata-se do agir de má-fé sartreano (OLIVEIRA, 2014, p.50). 

Sendo assim, Goetz em sua jornada pessoal de percepção do eu existência age conforme a 

liberdade que a consciência dá para o ser. A má-fé não é percebida nele, porque em nenhum 

momento agiu negando sua angustia e existência, mas foi astuto ao ponto de saber jogar com essa 

negação que o para-si se projeto para o exterior.  

 
Palavras-chave Sartre. Liberdade. Filosofia. Direito. Má-fé. 
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O presente trabalho propõe aproximar o conceito de consciência emocionada, desenvolvida 

pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre (2006), e o uso de drogas na contemporaneidade. Para tanto, 

faz-se necessário, anteriormente, descrever o entendimento do autor a respeito da consciência e seus 

níveis e modos de ser.  

Sartre (1994) se aproxima da teoria fenomenológica quando viaja para Alemanha e entra em 

contato com os estudos e orientação de Edmund Husserl. O filósofo francês concorda com Husserl 

sobre a intencionalidade da consciência, e esta premissa é importante, pois, a partir dela, o autor 

escreverá em obras posteriores sua compreensão sobre os níveis e tipos da consciência. 

Para Sartre (2005) existem dois níveis de consciência: a irreflexiva e a reflexiva. A 

consciência irreflexiva ou irrefletida, como o próprio nome já diz, é posicional ao objeto e não 

posicional a si mesma. Por ser uma consciência espontânea, será o nível mais cotidiano de nossa 

consciência. Um exemplo simples para a compreensão do que vem a ser a consciência irrefletida 

pode ser feito neste momento: enquanto o leitor lê o que está escrito neste texto, ele é consciência 

das palavras que sucessivamente formarão uma ideia, a ideia que este texto quer transmitir ao leitor.  

Entretanto, se for solicitado ao leitor que interrompa a leitura e que pense no que está 

fazendo, a solicitação aponta para que ele tenha consciência do conteúdo de sua consciência 

irreflexiva, ou seja, que reflexione o conteúdo antes irrefletido. Neste caso, tem-se, portanto, o 

segundo nível de consciência que é posicional de si, isto é, a consciência reflexiva. O leitor passa, 

então, a posicionar o seu pensamento sobre o conteúdo irrefletido “para-si”, e, ao invés de ser 
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consciência das palavras e ideias produzidas pelos autores, é consciência de seu próprio 

pensamento.  

Sartre (2005) também discute os tipos de consciência: a perceptiva, a imaginante e a 

emocionada. A consciência perceptiva – a mais cotidiana de nossa vivência – é a consciência que 

capta o mundo sob suas diversas perspectivas. Ao olhar um cubo, por exemplo, a consciência 

perceptiva progressivamente capta cada detalhe de seus lados, suas cores, sua forma. Já a 

consciência imaginante é a consciência que visa o ausente e/ou o inexistente, e ao contrário da 

perceptiva, nada ensina. Se solicitado que o leitor imagine um cubo, ele será imaginado a partir das 

suas experiências com o objeto ausente. Consoante, contudo, com o objetivo deste trabalho, a 

seguir, será melhor explicitada o que este filósofo entende por consciência emocionada. 

Sartre (2006) dirá que um dos erros cometidos pelos psicólogos, que se dedicaram a discutir 

a emoção, foi achar que ela é, antes de tudo, uma consciência reflexiva, como “se fosse apreendida 

primeiro como um estado de consciência” (SARTRE, 2006, p. 55, grifo do autor). Sartre afirma que 

é possível refletir sobre as emoções e chegar à seguinte conclusão: estou com medo ou estou alegre, 

entretanto, a emoção é vivida primeiramente como consciência não posicional de si, ou seja, 

irrefletida. O autor também assevera que “[...] o medo não é originalmente consciência de ter medo” 

(SARTRE, 2006, p. 55, grifo do autor), assim como a percepção das palavras impressas neste 

trabalho e a ideia que deseja transmitir, não designam a consciência de se perceber que se está 

lendo. Vive-se o medo irreflexivamente, assim como as palavras que formam as ideias enquanto lê-

se o texto. 

Para Sartre (2006), além da emoção ser primeiramente irrefletida, ela sempre será emoção 

de alguma coisa, mantendo uma relação com o mundo e com aquilo que se faz emocionar. Alguns 

exemplos, que tornam esta ideia mais compreensível, são os seguintes: pensar num momento de 

tristeza profunda, sem que, a todo o momento, se retorne àquilo ou àquela situação em que a pessoa 

estava inserida e com a qual se entristeceu; ou, até mesmo na raiva, quando se xinga, quando se 

odeia, deseja-se manter distância da pessoa com a qual se irritou. Estes exemplos nos mostram o 

desejo da pessoa de não ter à sua presença o objeto ou pessoa do(a) qual sua consciência se 

posiciona de maneira emocionada. Contudo, mesmo que esse objeto ou pessoa não sejam 

percebidos, não estejam concretamente à presença de quem o visa, podem ser imaginados pela 
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mesma consciência que os capta como imagem, de maneira emocionada, ou seja, pela raiva, por 

exemplo. À vista disto, Sartre (2006) assevera que, “o sujeito emocionado e o objeto emocionante 

estão unidos em uma síntese indissolúvel” (p. 56). 

A consciência emocionada, portanto, é uma maneira de a consciência posicionar o mundo, 

distorcendo a realidade quando não consegue lidar com esta tal como ela é. Nas palavras do autor: 

 
Agora podemos conceber o que é uma emoção. É uma transformação do mundo. Quando os 
caminhos traçados se tornam muito difíceis ou quando não vemos caminho algum, não 
podemos mais permanecer num mundo tão urgente e tão difícil, no entanto é preciso agir. 
Então tentamos mudar o mundo, isto é, vivê-lo como se as relações das coisas com suas 
potencialidades não estivessem reguladas por processos deterministas, mas pela magia. […] 
Ela é antes de tudo a captura de relações novas e exigências novas (SARTRE, 2006, p. 62). 

  

 O que o filósofo quer dizer, como mencionamos, é que imprimimos qualidades no mundo, e 

a consciência emocionada é capaz de mudar estas qualidades. Pensemos em um dia normal, por 

exemplo. O mundo se apresenta em suas potências e qualidades: café a ser bebido, amigos com 

quem conversar, ônibus a pegar para ir ao trabalho; entretanto, algo acontece, e “Maria” se 

entristece com esse acontecimento, como, por exemplo, o falecimento de um ente querido. Nesta 

condição, em que ela atribui valor significativo para a relação que tinha com esse parente, e com o 

qual projetava manter no futuro a sua qualidade; diante de sua morte, que, subitamente retira 

qualquer possibilidade futura de se relacionar concretamente com ele, a consciência de Maria muda 

a qualidade deste acontecimento (a morte em si). O futuro da relação, que antes tinha para ela uma 

significação afetiva pela possibilidade de continuar existindo – futuro que apreendia pela 

consciência feliz –, com o fato da morte, o futuro passa a ser visado pela consciência que o 

apreende pela tristeza. Nada, naquele momento, passa a ter mais sentido para Maria: nem o café, 

nem os amigos, não há mais a vontade de pegar o ônibus para ir ao trabalho. 

 Na condição de a consciência visar uma coisa de cada vez, no momento em que é uma 

consciência infeliz do futuro, tudo perde seu sentido futuro. Neste caso, a consciência infeliz de 

Maria, assim posiciona o futuro: como um nada, uma impossibilidade de se viabilizar. No entanto, 

não é o “nada” real do futuro que Maria visa, a considerar que o futuro ainda não foi construído, 

mas um nada relacionado ao futuro com algo ou alguém, portanto, um nada de qualquer 

possibilidade. A consciência triste de Maria elimina quaisquer outras possibilidades de ter alguma 
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relação afetiva com outra pessoa, tal como com aquela que morreu. O futuro, neste exemplo, é 

mitificado pela consciência emocional, tendo em conta que, na realidade, Maria pode construir 

novas relações com a mesma qualidade da que tinha com o ente que morreu.  

Não obstante, como podemos relacionar a consciência emotiva com o uso de drogas? 

Primeiramente, devemos considerar a vasta quantidade de drogas existentes e que são consumidas 

nos diferentes contextos e faixas etárias, a depender também do momento histórico e social. Além 

disto, a discussão acerca das drogas pode ser vista por perspectivas diferentes.  

O uso das drogas ilegais, sejam elas sintéticas e semissintéticas como: o ácido lisérgico 

(LSD), a cocaína, o ecstasy, inalantes etc.; e, até mesmo, a droga legal mais consumida hoje em dia, 

que é o álcool, por mais que divirjam em seus efeitos, todas chegam a um mesmo fim: a alteração 

da consciência. 

Não distante da emoção, estas drogas igualmente alteram a consciência na qualidade da 

relação do sujeito com o mundo. Entretanto, a despeito desta afinidade entre as drogas e a 

consciência emocionada, deve-se considerar que a emoção é espontânea, enquanto o uso de drogas 

não. As pessoas não escolhem apreender o mundo pela tristeza, ou por uma consciência temerosa; 

alegre ou ansiosa.  

O uso da droga chama a atenção por ser uma escolha, por quem a usa de, necessariamente, 

mudar a qualidade de sua relação com o mundo. Se partir da premissa que o uso de drogas tem uma 

relação social, seja ela de fuga à realidade, alteração da relação do sujeito com o mundo, ou até 

mesmo se pensarmos nas drogas de uso recreativo para a potencialização da percepção, chega-se à 

conclusão também de que o mundo não está se apresentando ao usuário de drogas de maneira 

suficiente, a ponto dele sentir a necessidade de alterar esta relação.  

À vista disto, o uso da droga, aparentemente tem como fim estabelecer uma relação 

suportável do sujeito com uma nova realidade, assim como a emoção visa, pelas vias não 

deterministas, alterar as qualidades do mundo para que ele também seja mais suportável à pessoa 

que se emociona. 

 
Palavras-chave: Existencialismo. Consciência emocionada. Drogas.  
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RESUMO 

Este trabalho apresenta o resultado de Pesquisa de Iniciação Científica (PIC), do curso de 
Psicologia, da Universidade Estadual de Maringá, realizada no período de agosto/2018 a 
julho/2019. Esta teve por objetivo a compreensão das vivências de universitários que deixaram de 
ser usuários do Facebook, e dos que voltaram a ser usuários, identificando as mediações e 
contradições nas suas relações com esta rede social. Sua natureza é qualitativa e nela utilizou-se o 
método fenomenológico para a entrevista e o levantamento dos dados, e o pensamento ontológico e 
antropológico do filósofo Jean-Paul Sartre para a análise crítica. Realizou-se dez entrevistas 
individuais com questões semiabertas que dispararam o diálogo entre o acadêmico-pesquisador e 
cinco universitários que deixaram de ser usuários do Facebook e outros cinco que a ele retornaram. 
Com a autorização dos participantes, as entrevistas foram gravadas e transcritas; na sequência 
realizou-se o levantamento dos dados, sintetizando-se as unidades de significado obtidas a partir das 
respostas e organizando-as em categorias pertencentes aos distintos focos do fenômeno. Quanto aos 
dados levantados, observou-se que em um primeiro momento quase todos os entrevistados 
significaram o Facebook a partir da funcionalidade deste, utilizando-o para a troca de dados e 
sociabilidade, o que está relacionado às suas apreensões irrefletidas, principalmente emocionais da 
relação com a rede social; contudo, depois que saem desta rede social, muitos deles desenvolvem 
reflexão crítica, sendo que aqueles que retornaram ao Facebook, o fizeram de modo mais crítico. 
Observou-se que os entrevistados e demais usuários do Facebook são unificados em uma relação de 
serialidade, mediada por terceiros que desenvolvem a rede social e pela própria materialidade desta, 
a qual exerce a contrafinalidade sobre esses sujeitos. Independentemente dos conteúdos vinculados 
na rede social, ao agirem nas formas prescritas pelo Facebook, os usuários estarão cumprindo o 
projeto de lucro deste, via comercialização de dados dos usuários, com base nos quais se produz 
conteúdos que se voltam aos próprios usuários na tentativa de prever e determinar suas condutas, 
para que consumam determinadas mercadorias ou votem em determinado candidato, o que poderá 
ser acatado ou não pelo usuário. Nesse sentido, a ação de sair da rede social apresenta-se tanto 
como recusa de ser determinado por essa materialidade quanto como recusa do olhar do outro-
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usuário – olhar que viola a liberdade desse ser. Conclui-se que essa recusa de ser-no-mundo virtual, 
é entendida como violação de uma norma velada, havendo cobrança para que o usuário retorne à 
rede social.  
 
Palavras-chave: Existencialismo. Redes sociais virtuais. Sartre. Sociabilidade. 
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RESUMO 

O livro A Náusea, de Jean-Paul Sartre, lançado em 1938, apresenta o diário de um historiador, 
Antoine Roquentin, que mudou-se para a cidade de Bouville a fim de estudar a vida do Marquês de 
Rollebon. A novela narra as sensações vivenciadas pelo protagonista no que diz respeito aos 
sentimentos estranhos como a angústia, o vazio e a solidão, algo que se objetiva compreender nesse 
trabalho. Esses pensamentos se intensificam quando começa a analisar qual o sentido de sua 
existência. Sua análise lhe proporciona um encontro face a face consigo mesmo. O que vê e como 
percebe Roquentin ao encontrar consigo mesmo? Sua história demonstra que o que é naquele 
momento e o que foi até então resulta das escolhas que realizou ao longo de sua vida. Após essa 
dura conclusão, que virá a ser Roquentin daquele ponto em diante? A proposta metodológica 
consiste na análise bibliográfica e literária do personagem em seus momentos reflexivos. Roquentin 
se apreende como um ser solitário e, por conta disso, suas reflexões parecem ganhar os espaços 
todos de seus afazeres. Àquilo que se propusera fazer em Bouville é, logo no início da obra, 
abandonado e o romance assume a perspectiva de autoanálise. O personagem constata o incômodo a 
partir uma mistura de sentimentos metamorfoseantes em que ainda não tinha clareza se eram dele 
ou das coisas. Quando chega à conclusão de que as mudanças ocorriam nele, descobre a náusea. 
Evita-a a todo custo fugindo para o café, a biblioteca ou para o sexo. A obra se centra em torno da 
náusea sentida por Antoine Roquentin ou do vivido que antecede a consciência da angústia. Esta se 
manifesta no campo psicofísico por meio de um mal-estar físico e psíquico, que acompanha o 
personagem durante todo romance. É diante dessa consciência que emerge questões sobre o sentido 
da vida. A náusea manifestou a contingência da existência de Roquentin bem como sua gratuidade. 
Dito de outro modo, viver não é necessário, é uma condenação a sempre fazer escolhas ou à 
liberdade. Sua conclusão decorre de olhar seu passado, compreendendo-o como não necessário. 
Com essa compreensão inicia uma transformação do seu projeto de ser, sendo consciência de suas 
metamorfoses psicofísicas e encarando sua própria liberdade. 
 
Palavras-chave: Literatura. Angústia. Existência  
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RESUMO 

Esse trabalho propõe uma discussão em torno do método biográfico sartriano a partir do filme 
ganhador de Oscar, Shine. Buscou-se articular conceitos do existencialismo fenomenológico a partir 
da história de vida do protagonista do filme, um pianista australiano, nascido em 1947, que teve sua 
trajetória marcada pela música e por impasses relatados no filme. Utilizou-se o método progressivo 
regressivo que busca, tanto na temporalidade cronológica quanto na temporalidade psíquica, 
compreender sujeitos a partir de situações, ações e emoções no mundo. A narrativa biográfica, em 
forma de filme, contém elementos importantes, por retratar a infância do pianista, bem como 
situações significativas da adolescência do sujeito em seu contexto familiar e social, que possibilita 
uma análise psicológica e existencial do personagem. Este se encontrou dividido entre seus desejos 
e as exigências advindas da dinâmica familiar. Essa divisão de ser teve papel determinante em sua 
entrada na psicopatologia. O sucesso de David, não se deveu a um dom “natural”, dado que este 
determinismo não existe, mas no rigor e disciplina, imprescindível para se tornar músico, pois é 
preciso estudar as notas, conhecê-las, compreendê-las em um conjunto e praticar, assim como um 
projeto realiza-se em pequenos projetos empíricos ao realizar-se em sua totalização em curso. Da 
mesma forma, a entrada de um sujeito na loucura, como foi o caso de David, não é um acaso, é um 
percurso de uma vida que se complica em suas relações fundamentais , ocorrendo a inviabilização 
do seu projeto de ser. A partir das contribuições do existencialismo é possível compreender  uma 
pessoa “por dentro” a partir das suas ações  e afetações, e também a partir das condições de sua 
época, cultura, aspectos sociais e familiares . O método biográfico é imprescindível na clínica 
psicológica por aqueles que compactuam da perspectiva sartriana. 
 
Palavras-chave: Existencialismo. Psicopatologia. Arte. Método biográfico.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 
 Sartre (1905/1980) propõe a possibilidade de “compreensão do homem pelo homem” em 

vários momentos em suas obras. No livro ‘O ser e o nada’ discorre que o princípio de uma 
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psicanálise existencial funda-se “na assertiva de que o homem é uma totalidade e não uma coleção; 

em consequência, ele se exprime inteiro na mais insignificante e mais superficial das condutas, em 

outras palavras: não há um só gosto, um só tique, um único gesto humano que não seja 

revelador.”(SARTRE, 2011, p. 696). 

 Para o filósofo as significações humanas não podem ser lidas de fora ou esquematizadas 

universalmente, e sim num esforço compreensivo “por dentro”, de acordo com as experiências 

singulares do sujeito. Outrossim, não é apenas o passado coagulado na perspectiva sartriana que 

determina quem é o sujeito, mas sim como significou e significa tal passado, “o que faz com o que 

fizeram de si”, e mais, o que deseja, como se vê no futuro, e o que faz para a realização ou não de 

tal futuro. 

A proposta deste trabalho é discorrer sobre o método biográfico Sartriano ilustrando com a 

análise do filme biográfico “Shine”. O filme relata a história de vida do David Helfort, célebre 

pianista australiano, nascido em 1947, que teve na sua trajetória marcada por impasses de ordem 

sócio-histórica insuportáveis para ele, o que desembocou em uma psicopatologia. Sabe-se que a 

psicopatologia tradicionalmente relaciona-se ao modelo médico atuando como grande agente de 

patologização da fala cotidiana. (AUGRAS, 1986). A fenomenologia existencial, por sua vez, 

apresenta uma nova ordem de objetividade, oferecendo um meio privilegiado para a psicopatologia, 

sob os diversos ângulos fornecidos pelas grandes temáticas existenciais. Na perspectiva 

fenomenológico-existencial a psicopatologia tem como base uma concepção elaborada de homem, 

que se encontra desenvolvida nas obras de grandes teóricos que usaram esse método, dentre eles a 

saber Jean Paul Sartre (TENÓRIO, 2008). Sartre contribui para a compreensão de uma 

psicopatologia existencialista que considera certas respostas psicopatológicas como condições de 

possibilidades vivenciadas pelo sujeito no enfrentamento de um dado momento histórico 

(SCHNEIDER,2017).  

 Para compreender história de vida do personagem, baseado em uma história real usaremos o 

método progressivo regressivo, fundamental para uma Biografia de um sujeito singular. Tal 

método, elucidado pelo sociólogo marxista, Henri Lefebvre, integra a História e a Sociologia na 

perspectiva da dialética materialista. As características desse método consistem em ser: Descritivo, 

isto é envolve a observação com um olhar informado pela experiência e por uma teoria geral;  
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Analítico-regressivo, pois é feita uma análise da realidade com o esforço de contextualiza-la; 

Histórico-genético pois há um esforço de reencontrar o presente de forma elucidada, compreendida 

e explicada ( LEFEBVRE, 1953 apud SARTRE, 2011).  

O método progressivo-regressivo, comporta momentos de investigação em que  se olha  para 

os aspectos concretos da vida de relação de um sujeito, assim como as conexões possíveis entre 

esses aspectos,  sendo um método comparativo e “sintético” ou compreensivo, pois visa atingir o 

projeto original que dá coerência  ao conjunto (Schneider, 2006). Mira-se o movimento de 

totalização histórica singular de um sujeito na simultaneidade e intimidade com a totalidade 

histórica geral, na medida em que essas duas dimensões se revelam embrincadas, e ao fazer-se esse 

movimento, uma revela a outra, de modo irredutível (MAHEIRIE; PRETTO, 2007). 

A análise progressiva de um sujeito, consiste em levantar as condições concretas/objetivas 

da proto-história do sujeito, desde o nascimento ou antes mesmo dele. Conhecer a materialidade, o 

contexto sociológico e antropológico dessa época. Datando, e “montando” a história. Análise 

regressiva é compreender “por dentro” seu processo de singularização. Situando as dimensões 

antropológicas sociológicas e a psicológica que vai se construindo, como significa suas escolhas, 

em que racionalidade se constituiu, como vai se inteligindo e dando significações para suas 

vivências, quais são suas mediações etc.  

Nesse sentido o trabalho do autor em seus livros biográficos produz obras singulares que são 

ao mesmo tempo biografias, teorias, romance e método (SPOHR, 2016). Assim, faremos uma 

compreensão existencialista, descrevendo algumas situações consideradas significativas para o 

desenvolvimento da trama relacional/psicológica do personagem, e abordando alguns conceitos da 

teoria que transparecem de tais situações. 

   

1.  CONSTITUIÇÃO DE SUJEITO EM SARTRE 

 

  De acordo com Sartre, a condição primária para constituir sujeito é corpo e consciência, 

nesse sentido, não existe consciência sem corpo, nem uma estrutura a priori do psíquico: “a 

existência precede e a essência”. Nascemos, existimos, só então nos essencializamos sendo este ou 

aquele sujeito (SARTRE, 1987). Não há determinismo, e sim possibilidades de ser, que podem ser 
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postas no horizonte, a princípio pelos outros, e depois pelo próprio sujeito, que se põe a “perseguir” 

tal horizonte, situado em campo antropológico, lhe conferindo assim o título de produto e produtor 

da sua história, sendo simultaneamente ator  que cumpre um papel social já existente em sociedade, 

mas também de autor sendo sujeito de desejos e (ir) realizações em curso. Portanto, na perspectiva 

de Sartre entende-se a constituição de sujeito como um processo de sínteses contínuas no tempo. 

Construção, desconstrução, reconstrução. Esse processo só se finaliza com a morte. 

  Há uma objetividade (em si) que é o corpo concreto, mas há, simultaneamente, a 

consciência (para si). E é nessa relação que se inicia a constituição de sujeito que se difere da noção 

de consciência porque não é dado: para ser sujeito há de se constituir o psíquico.  

 Ontologicamente, a consciência, por ser relação, é fluxo constante, sempre visando algo que 

não é: o mundo, e a ele não acrescenta nada, pois a realidade objetiva independe da consciência 

SARTRE, 2015).  A consciência enquanto condição humana, diferente da perspectiva psicanalítica 

não é o eu, não tem conteúdo, é pura relação, transcendência, pura condição de se relacionar e 

constituir um eu. Sartre caracteriza modos de ser da consciência, conforme o objeto visado. As 

consciências irrefletidas ou espontâneas são as mais frequentes do fluxo. São consciências de 

primeiro grau, em que não há eu. São consciências do objeto presente (perceptiva) ou ausente 

(imaginária). Não são posicionais de si e sim posicionais do mundo, absorvidas no mundo 

(SCHNEIDER, 2011). 

 As consciências reflexivas são consciências de segundo grau, podem ser posicionais de si ou 

não; e o objeto é tomado no abstrato. Quando posicionais de si são as consciências das consciências 

irrefletidas passadas. Podem ser críticas (puras, situando a realidade vivida) ou espontâneas 

(impuras, não críticas, não situando a realidade vivida, cúmplices de um saber de ser absolutizado 

(SARTRE, 1937). Pode se dizer que as consciências reflexivas são totalizações que podem ou não, 

a depender da criticidade, resultar em um Eu, ou seja, essas experiências podem constituir o modo 

de ser de uma personalidade (SCHNEIDER, 2011). 

Nesse sentido, a subjetividade absoluta não existe, já que precisa da 

materialidade/organicidade e do mundo para existir. Os modos de consciência, portanto são  

imediatas (perceptivas, espontâneas) ou mediadas , ao que Sartre chama de consciência (de) 

consciência, ou seja, um momento da dialética histórica em que a consciência (de ser) consciência é 
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qualificada intuitivamente como imanência, captada pelo modo de ser transcendência (SARTRE, 

2011, p. 34). Desse modo, as significações são segundas, ou seja, o sujeito imerso na cultura, no seu 

tempo, no seu lugar proporciona essa ou aquela inteligibilidade de si, dos outros e do mundo que 

vive, ou seja, o sujeito singulariza-se ao longo do tempo, significando-se mediante suas situações. 

 Concebe-se então a noção de que o que unifica as consciências são as situações vividas e 

não um ego empírico, e ao contrário da consciência, o ego é afetado e afeta o mundo, porém, ele 

não está nem formalmente nem materialmente na consciência: está lá fora, no mundo, é um ser do 

mundo, como o Ego do outro (SARTRE, 2010, p. 183).  

Destarte, para falar sobre constituição de sujeito é imprescindível falar de afetividade. Na 

afetação, não há reflexão e a experimentação é de que o sujeito se sente tomado por ela 

psicofisicamente. A emoção, é vivida na espontaneidade, o sujeito sente-se “tomado” pelo objeto 

emocionador, sem distância Na emoção percebemo-nos como coisas no mundo, e o mundo degrada-

se, não obedecendo a nenhuma lógica determinista. Para compreender a significação e a finalidade 

de uma emoção é preciso conhecer e analisar cada situação particular (SARTRE, 2013). As 

emoções são circunstanciais, quando se repetem podem constituir um estado. E ao refletir e 

constatar esse estado pode passar a ser uma qualidade, que é facultativa, pois quanto mais 

flexibilidade em se saber ser, menos certezas de ser, e quanto mais certezas de ser mais 

identificação com uma dimensão em-si que não existe de fato, pois somos sempre um vir a ser.  

 

2. COMPREENSÃO DO CASO 

 

O desejo de David ser um pianista foi gestado em família, mediado pelo desejo do pai, que 

tem marcado em sua história o impedimento quando criança de tocar instrumentos musicais e o 

desejo de que seus filhos toquem. A princípio o gosto por tocar piano de David, se engendra como 

uma condição de “ser em família”, de agradar o pai ou no mínimo de não aborrecê-lo. Com o passar 

do tempo David se apropria do que faz, se reconhece e se realiza no que faz, passa então a desejar 

“ser pianista” de sucesso, de excelência, etc. Desta forma, a criança no seu processo de 

desenvolvimento vai, gradativamente, se apropriando do mundo por meio de suas relações. A 

princípio na espontaneidade, ou seja, sem muita criticidade. E isso dá fundamentalmente por meio 
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da afetividade, seja ela viabilizadora para o ser da criança ou não. Por estar mediada por certos 

aspectos, como o seu lugar de nascimento, a sua classe social, pelas pessoas que a rodeiam, e 

mergulhada na racionalidade antropológica de seu tempo também é constituída pela objetividade, já 

que ocorre o processo dialético de apropriação da objetividade, para em seguida ocorrer a 

objetivação da subjetividade (SCHNEIDER, 2011).  

Sendo assim, as crianças ao se apropriarem do mundo apropriam-se também da sua classe e 

do que os adultos dizem e esperam dela. “[...] a criança não vive somente sua família, mas também 

— em parte, através dela e, em parte, sozinha — a paisagem coletiva em seu redor; e é ainda a 

generalidade de sua classe que lhe é revelada nessa experiência singular” (SARTRE, 2002, p.87).  A 

importância da infância em Sartre fica evidente quando o autor demonstra nas biografias feitas por 

ele “que os acontecimentos da infância destes sujeitos compuseram o que os outros fizeram deles e 

o que eles conseguiram fazer de si mesmos” (PRETTO, 2013 p.626). Nas análises psicológicas dos 

personagens são inclusos os marcadores sociais das diferenças étnicas, geográficas, de classe, 

gênero, características do grupo familiar e seus modos de relações, trabalho dos pais, afetividade 

etc. (PRETTO,2013). 

 O contexto sociológico de David, portanto, é constituído por um pai exigente, que acaba 

sendo opressor, uma mãe passiva, mas não indiferente, duas irmãs mais novas e uma irmã mais 

velha. Entre os irmãos aparece a afetividade positiva e brincadeiras em alguns momentos. Também 

aparece certa cumplicidade entre eles em que cada um arranja “saídas” em relação a esse clima 

sociológico tenso que advém das qualidades do pai. Essas saídas nos remetem ao conceito de 

liberdade e projeto. 

  A liberdade enquanto condição humana, argumentada por Sartre, é uma liberdade de 

escolha situada, circunstanciada pela realidade (SARTRE, 1987). O homem é obrigado a escolher, 

porque é obrigado a se fazer. Não escolher, é também uma escolha, que engendra o sujeito dentro 

do seu campo de possibilidades. A liberdade, mesmo que seja ontológica, ou seja, condição de 

existência da consciência não é pura abstração nem absoluta transcendência, pois está totalmente 

comprometida pelo em si que é seu corpo, subordinado as necessidades concretas de si, dos outros, 

do mundo (FAVERO, 2018). Portanto é liberdade em contexto, pois o sujeito sempre terá de se 

haver com seus atos mediante as situações seja na solidão seja no coletivo. 
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 O projeto, sempre em curso, é resultante das sínteses provisórias feitas a partir do vivido e 

das ações do sujeito no mundo, visando um futuro. Se atualiza ou se transforma conforme seus atos, 

desejos e situações, sejam as situações e atos, elementos efetivos ou não para a realização do futuro 

desejado. Pois a temporalidade inevitavelmente lança os sujeitos para o mundo. Desse  modo, o 

ser (em si/para si), é seu passado e seu futuro enquanto presença no mundo. Porém diferente da 

psicanálise, a “causa” do movimento do sujeito não é o seu passado e sim o futuro.  

A busca pelo em si ou por uma identidade que lhe confira valor, Sartre dirá que é uma 

tentativa fracassada, na medida que é impossível coincidirmos com algo que é em si. Em alguma 

medida ocorre realizações de ser em curso, mas a personalidade como algo estático ou pleno não 

existe, pelo modo mesmo de ser da consciência e da existência humana. Portanto, não há algo 

interno, nem determinações de fora como no marxismo onde a superestrutura social define o 

homem. O que há é dialética constante entre o “dentro e o fora”, subjetividade e objetividade. E o 

futuro que “puxa”. 

 A materialidade constituinte da família de David naquele momento é de escassez, 

evidenciada no filme pela casa em si e na cena em que Peter ajeita um tecido para cobrir o sofá que 

está deteriorado. Entretanto, a materialidade somente não nos diz do singular, é apenas o 

“substrato”, não determina como querem alguns filósofos e sociólogos.  

Assim, há uma base real e objetiva, há o desejo e há o futuro: o projeto de ser, que se 

atualiza ou se modifica na medida que em que ocorre a síntese das três dimensões temporais do 

psíquico, passado, presente e futuro. O mais importante na compreensão de uma personalidade é 

como o sujeito se relacionava e/ou se relaciona com a materialidade que pode de fato ser coeficiente 

de adversidade, “portas ou barreiras”, ao mesmo tempo em que implica situações concretas 

imbuídas de significações e podem ser experimentadas como fracasso ou facticidade a depender da 

sua flexibilidade ou rigidez de dinâmica psicológica. Entretanto, o coeficiente de adversidade das 

situações, segundo Sartre não podem constituir como negação da liberdade pois, é pelo nosso 

posicionamento de uma intencionalidade e finalidade que as coisas em situação aparecem como 

coeficiente de adversidade.  

 Ou seja, as situações humanas abarcam inevitavelmente a facticidade, entretanto a liberdade 

é inerente, existe correlacionalmente em ato. Compõe as situações. A existência impulsiona, 
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inevitavelmente, os sujeitos a agirem em função de um futuro, mesmo aquele mais próximo de 

pequenos projetos empíricos, contingentes, mas que ao serem escolhidos expressam o projeto que 

sou num horizonte antropológico. É nesse sentido que o projeto é produto das escolhas e 

sustentáculo das escolhas em situação. Assim, o homem não tem um projeto ele é um projeto, e a 

cada momento elege-o, mesmo que não se de conta disso de maneira reflexiva. 

 No caso de David, há exigência do pai que o filho toque piano com excelência, exigência 

esta que o menino acaba encarnando em seu projeto, baseado no seu desejo de ser um grande 

pianista. Mas não é só no piano que Peter demandava de David, impunha também um “dever ser” 

no cotidiano. Em uma cena em que pai e filho estão jogando xadrez, Peter se irrita porque o filho 

está perdendo e fala repetidamente que o filho deve sempre vencer. A cena segue com o pai 

relatando uma história de sua infância, a qual parece já ter contado muitas vezes para seus filhos, de 

que seu pai havia quebrado seu violino quando criança, que não permitia música em casa, e que 

David é um menino de sorte por poder ter a música em sua vida. Parece se deixar tomar por uma 

emoção de raiva, ressentimento, quando bate o punho na mesa. A irmã provoca David quando o pai 

se afasta falando baixinho: “aposto que teria vencido” ao que David responde “você teria ficado 

com medo”.  

 Os pedidos de Peter de fazer David repetir várias vezes que é um menino de sorte, 

demonstra coerção ao menino, mas também um posicionamento fatalista e determinista desse pai. 

Como se ele não tivesse tido sorte, e estivesse preso ao seu passado e agora seu filho tem (sorte) -

logo, seus esforços na música são “esperados” - e deve ser grato por isso. Para Sartre o 

determinismo não existe: Somos seres transcendentes por condição. Entretanto, estamos “sempre 

prontos, ademais, para nos refugiar-nos na crença no determinismo, caso tal liberdade nos pese ou 

necessitemos de uma desculpa. Assim, escapamos da angústia tentando captar-nos de fora, como 

um outro ou como uma coisa” (SARTRE, 2011, p. 88).  

As ações de David para corresponder às expectativas do pai, desde muito cedo foram lhe 

conferindo pequenas experiências com seu corpo, agindo, aprendendo, se desenvolvendo 

(psico/fisicamente). Assim, a consciência da consciência anterior do vivido, de ter tocado desta ou 

daquela maneira, de ter acertado a combinação das notas, o menino capta e qualifica a possibilidade 

de tocar a música toda como sendo sua possibilidade. Nesse sentido, o outro é mediação 
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indispensável para haver a humanização e singularização, pois a aprendizagem é condição para o 

desenvolvimento. E as aprendizagens afetivas e histórias pregressas com os outros enquanto 

constantes mediações, vão tramando nosso ser e o modo de nos relacionarmos com os outros.  

 A atitude de Peter, de “fechar” a família começa a ser constatada na sua maneira de resistir 

que David tivesse aulas particulares de piano com o professor Rosem, o qual percebendo a 

habilidades de David se ofereceu para essa empreitada. Em outra cena, agora com David já 

adolescente, o pai lança um olhar de menosprezo para a adolescente que estava conversando com 

David em um evento. Ou seja, na medida em que se abrem campos de possibilidades relacionais 

para o jovem, que se vê em situações com outras pessoas, as atitudes de Peter são ações concretas 

de poda de possíveis do filho fora da família, desse modo inviabilizando outros perfis de ser, tais 

como o de amigo, o de namorado, etc.  

 A habilidade e o brilhantismo de David enquanto pianista ficam evidenciados com o convite 

de uma célebre instituição dos EUA para estudar música. O pai fica preocupado, pois a família 

unida é fundamental para ele. E quando ouve a conversa de David com a filha caçula começa a 

repensar a ideia de apoiar/aceitar a ida do filho a aos EUA. A irmã pergunta “onde vai morar nos 

EUA?”, ao que o adolescente responde: “com boa família judia, dizem.”. O Pai surge de repente na 

conversa e pergunta: “então esta não é uma boa família?”. Um pensamento absolutizado, como se 

uma condição aniquilasse a outra. David responde: “sim papai, muito boa”. E Peter repete o 

“mantra” de que o menino tem sorte de ter uma família. 

 O projeto de David lançava lhe para além dos muros de sua casa. O convite confirmava o 

músico que havia se tornado e acenava para o músico e pessoa que ainda não era, mas desejava ser. 

Entretanto, seu projeto fica ameaçado quando o pai agora coloca no horizonte a possibilidade de 

abandono do projeto de “ser pianista” (famoso, excelente, etc.). Com medo da dispersão da família, 

Peter em um momento de emoção rasga e joga ao fogo a carta convite. Diante disso começa o jogo 

de forças sociológicas contraditórias para o adolescente. Seu ser possível com as novas mediações 

que lhe aparecem e que lhe lançam para o futuro desejado, versus seu ser em família. Esse jogo de 

forças do mundo gera um desespero e uma tensão psicofísica tão forte em David, que acaba em uma 

catatonia na banheira, em uma “implosão” de si em que chega a defecar dentro d´água. David não 

vai aos EUA, mas pouco tempo depois, a Escola Real de Música de Londres lhe envia um convite e 
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ele decide sustentar a sua escolha diante do pai. O pai atualiza o posicionamento anterior, de que 

não se afastasse da família e, caso assim fizesse, nunca mais teria pai, irmãs e mãe. É como se 

dissesse “eu te amo e te quero aqui, entretanto te impeço de se viabilizar enquanto sujeito”. David 

incentivado por sua amiga escritora vai à Londres, o pai, como prometido, rompe totalmente com o 

filho.  

Em Londres vivencia outras atividades com amigos e de lazer, vivências essas, antes 

impossíveis mediante olhar do pai. Isso poderia viabilizar seu ser na medida em que abre outro 

campo de possíveis, pois poderia lhe ocorrer que é possível realizar-se em outros âmbitos, em 

outras relações. Entretanto, em seu perfil profissional que David se centra, estuda obstinadamente o 

Concerto para Piano de Rachmaninov.  Porém, essa escolha, exata, era o que desde cedo o pai lhe 

impunha como meta a ser realizada. David se apropria dessa escolha como sua, muito 

provavelmente de maneira irrefletida, pois mesmo que na insegurança e no medo de falhar, seu 

projeto original foi constituído junto a família. Entretanto, nessa altura a legitimidade de seu projeto 

lhe foi tirada concretamente pelo próprio pai.  Isto é, seu projeto de ser, de forma unificada, está 

vinculado com seu ser em família, o que significa alcançar a expectativa do pai e reciprocamente de 

ser o filho desejado pelo pai. Todavia, essa divisão de possíveis construída pelo seu campo 

sociológico, ausente, mas como forças virtuais presentes, acaba tensionando tanto seu ser e se vê 

tomado e lançado em um “cabo de guerra”. Após finalizar o concerto de Rachmaniov cai no chão 

catatônico, adentrando assim em um processo de psicopatologia.  

Para Sartre pensar o sofrimento psíquico como um processo constituído nas relações 

concretas das pessoas. E é importante assinalar que as relações sociais se diferenciam das de 

relações sociológicas, estas são relações que implicam as pessoas em seus projetos de ser. 

(SCHNEIDER, 2011). Porquanto,  o sujeito vai se elegendo  e suas relações, acontecimentos, 

podem ou não viabilizar seu projeto de ser em consonância com seu desejo de ser, sendo que essa 

última possibilidades pode levar o sujeito a experimentar uma  “contradição de ser” que pode 

desencadear uma complicação psicológica ou uma psicopatologia (SCHNEIDER, 2011, p. 224). 

 Assim, na perspectiva existencialista entende-se que as determinantes do enlouquecimento 

são sócio-históricas, mas não somente como aspectos gerais do sistema social, mas sim nas relações 

concretamente encarnadas pela rede sociológica dos sujeitos que estão imersos no social e no 
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antropológico. Schneider (2011) enfatiza a dimensão política e a luta pela cidadania, mas tem como 

base as mudanças epistemológicas no campo da psicopatologia e, consequentemente, mudanças na 

racionalidade em torno da loucura.  

Nas últimas décadas é consenso entre estudiosos da Saúde Mental que a loucura tem suas 

múltiplas variáveis, tais como as relações familiares, sociais, ambientais, suas vivências e 

interpretações delas etc. Entretanto, o mero agrupamento não produz sentido, precisa-se encontrar 

os nexos nos movimentos de totalizacão/destoltalização/retotalização da personalidade do sujeito, 

as situações limites, as escolhas feitas, enfim a trama e o drama da existência. 

De forma resumida, até meados do século passado encarceravam-se física e subjetivamente 

os sujeitos em sofrimento psíquico a uma condição de sujeição. A psiquiatria, uma outra forma de 

conceber a “anormalidade” não tira os sujeitos das condições desumanas a que eram submetidos. 

São considerados tal como um objeto qualquer das ciências naturais que se precisa isolar para 

melhor entender. Acorrentam lhe na sua organicidade, o que invariavelmente afeta sua capacidade 

de se entender como sujeitos, além ou apesar dos seus corpos e funcionamentos fisiológicos já 

alterados. 

Segundo Schneider (2009) nasce uma psiquiatria fenomenológica a partir do momento em 

que médicos psiquiatras passam a se interessar pelos estudos de Husserl (1859/1938) nos quais 

critica as filosofias metafísicas e as ciências positivistas, baseadas no empirismo a partir do qual 

olham apenas para os fatos (sintomas), sem visualizar as vivências. Husserl expõe seu método 

fenomenológico em que “a filosofia deve estabelecer seus conhecimentos e verdades sustentados na 

descrição da realidade circundante, como é apreendida pelo homem, enquanto ser consciente” 

(SCHNEIDER, 2009, p.70). 

 Na esteira da fenomenologia, as reflexões sartrianas acerca da compreensão do homem e de 

grupos de homens, indicam a psicopatologia como um possível acontecimento na vida, ou seja, 

como um fenômeno. Assim, referências importante na práxis da Reforma Psiquiátrica no mundo 

apoiaram-se em Sartre nas discussões, acerca de sujeitos e grupos para repensar políticas e práticas 

em saúde, olhando para o sujeito total (ou em totalização) e não apenas para a doença, bem como 

para as condições desumanas a que eram submetidos em hospitais psiquiátricos (CAMPOS, 2013; 

AMARANTE, 1996). 
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 O sofrimento psíquico, caracterizado como transtorno mental, não pode ser atribuído a 

predisposições inatas e sim às mediações numa compreensão histórica dialética. Ao olharmos a 

história de David no filme, constata-se que a morte da amiga escritora foi uma variável importante 

para a ocorrência de nova crise em David, pois foi a perda de uma mediação sociológica 

contribuinte na viabilização do seu projeto. Pois construíram amizade, e ela tornou-se admiradora e 

incentivadora do adolescente no período que antecedeu a sua ida a Europa, quando ele se 

encontrava sem o apoio da família.  

 Portanto, as determinantes do fenômeno psicopatológico são de ordem sócio-histórica, 

constituem-se e ocorrem se relacionando no tempo. A entrada no surto psicótico para David foi a 

“saída” para a insuportabilidade do sofrimento que era estar dividido entre seu desejo de ser músico 

e de ser um filho amado. No momento que o fenômeno da psicopatologia ocorre, as vivências 

psicofísicas se intensificam e provavelmente na tensão, o pianista se experimenta na certeza de que 

não ser um bom filho, e sendo esse, o futuro desejado de sua história pregressa em família se fecha. 

Enquanto toca o concerto, poderia ser a experimentação e certeza de ser frágil, mas de ter que estar 

em uma luta para vencer e “não ser um fraco”. Entretanto vencer, naquelas condições era não ser 

em família.  

 “Eu nasci frágil. Eu simplesmente nasci assim. Ele disse que eu era um bebê nervoso. 

Simplesmente nasci assim” esta fala, ocorre após anos de internação em hospital psiquiátrico e de 

modificação do seu modo de ser, já que mudaram todas as situações e condições da sua vida. Revela 

indicativos de um saber de ser determinado e inseguro, e provavelmente encorpado a partir da 

apropriação da sua “doença psiquiátrica”. Nessa perspectiva, o outro não é alguém que me 

influencia, mas é alguém que me atravessa. Isto posto, o outro sabendo ou não, querendo ou não, 

estará de alguma forma a contribuir ou obstruir o seu projeto, seja no cotidiano, seja a longo prazo, 

tendo o sujeito criticidade ou não acerca disso.  

 Assim, ontologicamente, as formas de se relacionar com o outro podem ser se fazendo 

objeto do outro, atitude em que na alienação, meu corpo e ações são facticidades no mundo 

passiveis de totalização e objetificação pelo outro. Ou ao contrário, tomando o outro como objeto. 

São atitudes ontológicas que na medida que se repetem-se e/ou não se flexibilizam, (pois é 

impossível escapar de tais modos de relação) acabam compondo uma dinâmica psicológica.  David 
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afastado da música e de mediações que viabilizassem seu projeto fundamental passa esses anos na 

solidão. Quando, surge um cenário para que possa novamente tocar piano e que as pessoas nesse 

cenário o enxergam como sujeito e passam a ser mediações sociológicas e de reciprocidade, ele 

retoma seu projeto original com muita alegria e euforia, pois tocar piano é constituir-se novamente e 

apaixonadamente como músico. Essa é uma outra possibilidade de me dirigir para o outro, 

reconhecendo sua liberdade, um enxergando o outro como sujeito, como devir e se estabelecendo 

relações em que um pode mediar o projeto de ser do outro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O sucesso de David, não se deu a um dom que simplesmente acontece, visto que no caminho 

para se tornar músico é imprescindível rigor e disciplina, pois é preciso estudar as notas, conhecê-

las, compreendê-las em um conjunto e praticar. Assim como, a entrada de um sujeito na loucura não 

é um acaso ou um acidente, é um percurso de uma vida que se complica em suas relações 

fundamentais ocorrendo a inviabilização do seu projeto de ser. Assim, a partir das contribuições do 

existencialismo sartriano é possível compreender um sujeito “por dentro” a partir das condições de 

sua época, cultura, aspectos sociais e familiares e não apenas de forma superficial e como narrativa 

“por fora”. É um método imprescindível na clínica psicológica por aqueles que estudam e 

compactuam da perspectiva de Sartre. 

 Sartre possibilita uma leitura a respeito da psicopatologia que não separa o homem do 

mundo; a exteriorização do psíquico (termo provisório), para ele é um momento de um fluxo 

constante de subjetividade e objetividade, tomando a segunda também como a ação do homem no 

mundo, o que se inclui aí comportamentos e emoções. Desse modo, na história de vida de David e 

sua entrada na psicopatologia aparece como fenômeno singular/universais. 

  A singularização de David como o sujeito que foi, que é, e que virá a ser, está intimamente 

ligado pelo desejo de ser em família e pela sua dedicação à música. Sendo que a partir de novos 

contatos com o piano, agora de uma maneira mais informal e festiva, reaparece como o objeto que 

possibilita a unidade da consciência no tempo, na experimentação de poder tocar, de ter carinho e 

admiração das pessoas e assim se realizar como sujeito. David retoma seu projeto de ser que é 
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reciproco ao seu desejo de ser. Sua existência agora, em consonância com seu desejo e projeto 

viabiliza-se, mediado pelo apoio da companheira, que demarca um afeto de uma família e amigos, 

talvez nem experimentados como possíveis antes. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma análise existencialista do filme e do livro A revolução dos bichos. 
Buscou-se refletir sobre a sociabilidade e as estruturas grupais presentes nestas obras, tendo como 
base o pensamento existencialista de Sartre apresentado na Crítica da razão Dialética. Pelo método 
progressivo-regressivo, a análise acompanha o movimento da relação do grupo de animais entre si e 
com os humanos, mediados pelo campo material em que se inserem. A fábula clarifica o poder 
nessas relações grupais, que são utilizadas como metáfora para designar a relação entre a sociedade 
e o governo – especificamente as que ocorreram durante a Revolução Russa de 1917. George 
Orwell, autor do livro, realiza uma dura crítica à esta Revolução: à burocratização das relações entre 
o Governo e a sociedade, e consequente transformação em ditadura. Ou seja, o objetivo deste autor 
é atacar o totalitarismo dessa época. As relações entre os personagens do filme, e suas estruturas 
sociais, permitem ser analisados pelo prisma da antropologia estrutural e histórica exposta por 
Sartre. Pelos movimentos sociais realizados pelos personagens, é possível identificar as estruturas 
sociais e históricas denominadas por Sartre como coletivo serial, grupo-em-fusão, grupo 
juramentado, grupo organizado, grupo institucional, bem como a figura do soberano. O tenso 
movimento de alienação das práxis e a busca por superação dessa condição, é delineado na relação 
dialética entre cada animal com o campo sociomaterial. À vista disto, a análise do filme permitiu, 
por fim, correlacionar o empoderamento do grupo dos animais realizado pela “cadela Jessie” ao do 
psicólogo, no que concerne a este possibilitar a compreensão das multideterminações do contexto 
social e dos aspectos que estruturam o modo de sociabilidade capitalista, posicionando-se diante dos 
conflitos de classes, consciente das vulnerabilidades sociais produzidas pelo capital e suas 
consequências psicossociais grupais.  
 
Palavras-chave: A revolução dos bichos. Existencialismo. Psicologia de grupos. Sartre. 



  
       
 

 

Página 207 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

INTRODUÇÃO 

  

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise existencialista do filme e do livro A 

revolução dos bichos. O livro foi escrito por George Orwell e publicado em 1945. Em 1954, foi 

realizado o filme com título homônimo, sob a produção britânica-americana de Halas e Batchelor, 

adaptado por John Stephenson em 1999.  

O pensamento existencialista que orientará a análise é a do filósofo Jean-Paul Charles 

Aymard Sartre (1905-1980), mais precisamente suas reflexões sobre a sociabilidade e as estruturas 

grupais, expostas na obra Crítica da razão dialética, publicada em 1960. Sartre continua sendo um 

importante representante do Existencialismo, nos oferecendo fundamentos para compreendermos as 

relações sociais. 

A escolha de analisar o livro e o filme A revolução dos bichos, justifica-se por estes 

apresentarem processos grupais, representados pelos bichos, pelos quais podemos identificar 

estruturas grupais históricas explanadas por Sartre na Crítica da Razão Dialética. Ademais, tanto 

Orwell quanto Sartre retratam, respectivamente, pela literatura e pela filosofia, acontecimentos 

históricos que espelham a sociedade europeia durante e após a II Guerra Mundial, tendo em conta 

que a literatura “[...] é uma função abstrata e um poder a priori da natureza humana; é o movimento 

pelo qual, é o exercício da liberdade” (SARTRE, 2004, p. 82). Ademais, a literatura “[...] é 

naturalmente revolucionária” (SARTRE, 2004, p. 93).  

 A despeito das datas de publicação destas respectivas obras – 1945 e 1954 –, e do auxílio da 

segunda para analisarmos a primeira, a contribuição de ambas para compreendermos a sociabilidade 

e os processos grupais, estende-se à atualidade, haja vista que a realidade social, compreendendo de 

maneira mais ampla, e mesmo sem a presença das grandes guerras, dinamiza-se e estrutura-se 

similarmente à época retratada nas obras.   

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO DA OBRA 

  

A revolução dos bichos é um livro escrito entre 1943 e 1944 por George Orwell, 

pseudônimo de Eric Arthur Blair (1903-1950). Sua primeira publicação ocorreu em 1945 no Reino 



  
       
 

 

Página 208 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

Unido. Segundo Orwell (1947), seu objetivo com o livro foi o de evidenciar às pessoas da Europa 

Ocidental a realidade do regime soviético. Eric Blair nasceu na Índia, em 1903, pertencendo a uma 

família de classe média. Conseguiu uma bolsa de estudos em uma das mais caras escolas inglesas. 

Aos vinte anos se mudou para a Birmânia e se juntou à Polícia Imperial Indiana. Cinco anos depois, 

deixou o serviço e se aventurou na escrita, em Paris, mas teve pouco sucesso. Durante esse período, 

passou fome e viveu de favores. Estudando as condições dos mineradores no norte da Inglaterra, 

mesmo sem uma visão política definida, considerou-se mais pró-socialista, haja vista estar 

descontente com a opressão e a negligência vivenciadas pela camada mais pobre dos trabalhadores 

industriais. Apenas em 1934 começou a faturar com sua escrita e a viver disso. Em 1936 se casou e, 

no mesmo ano, soube da explosão da guerra civil espanhola, com a qual se envolveu, defendendo o 

governo espanhol e sendo atingido na garganta por um atirador fascista. Juntou-se aos trotskistas e, 

quando os comunistas obtiveram o controle do governo espanhol, precisou sair da Espanha, 

retornando à Inglaterra, sabendo da morte, da prisão e do desaparecimento de vários amigos 

(ORWELL, 1947).  

Orwell tinha conhecimento de que as caçadas humanas da Espanha eram uma espécie de 

complemento aos grandes expurgos da URSS, com a justificativa de que os inimigos estariam 

aliados ao fascismo. Com essa realidade, aprendeu como a propaganda totalitária poderia controlar 

facilmente a opinião das pessoas esclarecidas em países democráticos. Analisou que a sociedade 

soviética, com o discurso socialista, estava, na realidade, se constituindo em uma sociedade 

hierárquica. Reconheceu também que a sociedade inglesa, ainda que com suas grandes qualidades 

democráticas, estava marcada por intensa desigualdade social entre as classes. Para tanto, concluiu 

que, para haver um renascimento do movimento socialista, era necessário haver a desconstrução do 

mito soviético. A partir da sua realidade e de seus estudos sobre Karl Marx (1818-1883), escreveu A 

revolução dos bichos, expondo que a luta não era entre humanos (entre os exploradores), já que 

estes se uniam quando era necessário explorar os animais (os explorados). A verdadeira luta era 

entre humanos e animais, com o desfecho de uma conciliação impossível (ORWELL, 1947).  

Nelson Jahr Garcia rende a seguinte homenagem a Orwell, na apresentação de A revolução 

dos bichos (GARCIA, 2000, p. 5, Apresentação):  

 



  
       
 

 

Página 209 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

George Orwell foi um libertário. “A Revolução dos Bichos”, em suas metáforas, revela 
uma aversão a toda espécie de autoritarismo, seja ele familiar, comunitário, estatal, 
capitalista ou comunista. A obra é de uma genial atualidade. Apesar de tudo o que alguns 
poucos homens já fizeram e lutaram, ainda estamos e vivemos sob os que insistem em 
dominar aquém da ética e além da lei. Sejamos diligentes, a luta continua. Um dia 
conseguiremos distinguir a diferença entre porcos e homens. 

  

Isto posto, compreendemos que a criação de Orwell, muito distante de ser uma narrativa 

inócua, teve o objetivo de impactar a sociedade da época a respeito do autoritarismo, fenômeno 

este, tão presente nas relações humanas e de necessária reflexão no contexto atual. A seguir 

apresentaremos a narrativa do autor com trechos da obra e uma breve descrição sobre o filme.  

 

2. SINOPSE DE A REVOLUÇÃO DOS BICHOS 

  

A narrativa do filme (1999) realiza-se pela cadela Jessie1, que é a personagem principal da 

produção cinematográfica. Retrata o contexto da Granja do Solar, uma fazenda de responsabilidade 

do Sr. Jones, um homem descrito como bêbado e irritável. Na fazenda, encontram-se vários animais 

que exercem funções compreendidas, historicamente pelos homens, como “funções naturais dos 

animais”. Apreendidos pelo Sr. Jones como ferramentas de trabalho, fontes de renda e de 

alimentação, os animais são explorados além de suas condições físicas. Os porcos organizam uma 

reunião, com apoio da cadela Jessie, a partir do sonho do velho Major, um porco de doze anos que 

apresentava um “ar sábio e benevolente”. Nessa reunião, estavam presentes alguns animais, muitos 

deles nominados e personificados: o velho Major; três cachorros, Ferrabrás, Lulu e Cata-vento; 

porcos, Napoleão, Snowball (Bola de Neve) e Garganta; galinhas; pombas; ovelhas; vacas; dois 

cavalos de tração, Sansão e Quitéria; cabra branca, Maricota; burro, Benjamim; patinhos; égua, 

Mimosa; gato; corvo domesticado e a cadela Jessie. Nessa reunião, o velho Major fala aos demais 

animais suas reflexões sobre a atual situação de vida deles. Destaca-se o seguinte trecho do discurso 

extraído do livro:  

 
Então, camaradas, qual é a natureza da nossa vida? Enfrentemos a realidade: nossa vida é 
miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento necessário para 
continuar respirando e os que podem trabalhar são forçados a fazê-lo até a última parcela de  
 
suas forças; no instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda 
crueldade. Nenhum animal, na Inglaterra, sabe o que é felicidade ou lazer, após completar 

___________________________________ 

1 A cadela Jessie é personagem presente apenas no filme. 
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um ano de vida. Nenhum animal, na Inglaterra, é livre. A vida de um animal é feita de 
miséria e escravidão: essa é a verdade nua e crua. Será isso, apenas, a ordem natural das 
coisas? [...] Por que, então, permanecemos nesta miséria? Porque quase todo o produto do 
nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos. Eis aí, camaradas, a resposta a todos os 
nossos problemas. Resume-se em uma só palavra - Homem. O homem é o nosso verdadeiro 
e único inimigo. Retire-se da cena o Homem, e a causa principal da fome e da sobrecarga 
de trabalho desaparecerá para sempre. O Homem é a única criatura que consome sem 
produzir. [...] Põe-nos a trabalhar, dá-nos de volta o mínimo para evitar a inanição e fica 
com o restante. Nosso trabalho amanha o solo, nosso estrume o fertiliza e, no entanto, 
nenhum de nós possui mais do que a própria pele. (ORWELL, 2000, p. 9-11). 

  

Tal discurso denuncia as condições precárias de existência às quais os animais estavam 

submetidos, bem como a exploração de seus trabalhos. Através do animal, Orwell evidencia as 

condições dos trabalhadores com o advento do capitalismo. Nessa reunião, os animais clamavam 

por revolução. Buscavam derrubar o poder dos humanos e constituir um novo tipo de relação entre 

eles: baseada na não-exploração de uns pelos outros, no consumo do produto do próprio trabalho. E 

assim ocorreu. Após a revolução dos animais, estes, liderados por três porcos, Napoleão, Snowball 

(Bola de Neve) e Squealer (Garganta), adentraram a casa do Sr. Jones e sua esposa, e descobriram a 

carnificina que os mesmos realizaram com os animais, inclusive com o velho Major.  

Com o objetivo de honrar a morte do velho Major, os porcos decidem criar sete 

mandamentos a serem seguidos em favor do Animalismo, princípios estes, opostos às ações e aos 

costumes dos homens. Tempo depois, dois dos porcos, Napoleão e Snowball, começam a apresentar 

comportamentos destoantes do grupo que revelam seus interesses pessoais em relação à revolução. 

Os porcos passam a dizer que possuem mais direitos em relação aos demais animais, com a 

justificativa de que eles deveriam desenvolver ainda mais sua principal habilidade: a de pensar pelo 

grupo. Assim, origina-se a divisão do trabalho, entre aqueles que executam e aqueles que pensam o 

mesmo.  

Nesse contexto, a cadela Jessie é a única entre os demais animais que faz críticas aos porcos 

em relação as suas atitudes. Em um dos momentos, ela teve seus filhotes levados pelos porcos para 

serem usados a favor de proteção para os mesmos. Mesmo tendo seus filhotes ameaçados sob o 

poder dos porcos, Jessie tenta ao longo de toda a narrativa despertar o pensamento crítico dos outros 

animais.   

Posteriormente, Snowball propõe criar novas ferramentas de trabalho (a criação de um 

moinho de vento), mas é banido do grupo com a força dos cães, e Napoleão se nomina líder da 
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fazenda. Napoleão e Squealer julgam Snowball como traidor e se apropriam da ideia de construir o 

moinho. Tomando todas as decisões, começam a controlar o consumo de alimentos dos animais e a 

desfrutar de privilégios. Com o tempo, Napoleão se torna cada vez mais tirano, tornando Snowball 

o inimigo a ser combatido. Por fim, porcos e homens fazem concílios, ambos desfrutando dos 

mesmos deleites, e as leis deixam de existir, ao ponto final de a revolução ter acabado. Tempo 

depois, mortos os porcos e os demais animais, com exceção dos que conseguiram fugir, Jessie 

retorna à fazenda (agora com novos donos) com os animais que fugiram, e afirma que não permitirá 

que os mesmos erros sejam cometidos e que os animais sejam livres.  

O filme e o livro, ainda que vistos inocentemente pela sociedade na qual foram lançados, 

retrata, do ponto de vista de Orwell, a realidade social de sua época. É possível compreender que o 

filme e o livro estão repletos de sátiras à política stalinista da União Soviética, cuja política pode ser 

compreendida como uma traição à Revolução Russa de 1917. Valendo-se de figuras animais, o 

filme e o livro representam a fraqueza e a animalidade humana.  

Os homens, ao tentarem criar uma sociedade utópica, acabaram criando uma nova 

sociedade, dominada por um representante tirano, Stálin, e caracterizada pela mesma corrupção da 

sociedade à qual se teciam críticas. Stálin, valendo-se de interpretações deturpadas das obras de 

Karl Marx (1818-1883), cria um regime de domínio absoluto. Criticando severamente Trotsky, 

Stálin, apoiado por Lênin, defendia a aliança entre proletários e camponeses. Buscou acelerar a 

economia da União Soviética às custas da classe trabalhadora. Executando inimigos do regime, 

Stálin foi denunciado por Khrushchev em um processo denominado de "desestalinização", cujo 

regime só teve fim com a morte de Stálin. 

  

3. OS PROCESSOS GRUPAIS NA CONCEPÇÃO DE SARTRE 

  

Sartre (2002) buscou compreender o mundo material como o mundo prático-inerte. Pelo 

método regressivo-progressivo, o autor buscou mostrar o nascimento histórico da dialética no 

próprio nascimento da relação do indivíduo com a matéria e as superações das condições anteriores, 

realizadas por suas ações, e pelas quais a história da humanidade foi construída e continua sendo.  
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Segundo Freitas (2018), para Sartre, a negação é presença diária ao homem, sendo a falta do 

Ser o seu fundamento; e, por conseguinte, o homem depara-se com um campo material insuficiente 

de recursos para que as suas necessidades sejam supridas. À vista disto, a escassez ontológica de um 

Ser que o fundamente a priori, e a da matéria, na dimensão antropológica, apresentam-se como a 

estrutura original, como negação da objetividade ao homem, cuja falta concreta aparece a ele como 

sua necessidade. A escassez de bens, contudo, depende da produção de cada época, e será desvelada 

por cada indivíduo de forma particular, de acordo com o projeto de cada um. O homem, a fim de 

suprir tal escassez, dirige-se à concretude inorgânica transcendente. Ao produzir meios de 

subsistência, deixa na matéria sua marca, concedendo a ela um caráter orgânico. A matéria, 

contudo, apresenta a insuficiência de satisfazer as multiplicidades humanas. Essa impossibilidade 

de obtenção do produto por uns, e não por outros, conecta os homens, os quais se igualam na 

mesma condição de carrascos e vítimas, unindo-se pelo medo e separando-se para sobreviver. A 

definição de algozes ou mártires é dada pela própria práxis do homem, fundada por uma ética em 

relação às condições dadas. 

Diante disto, para Sartre (2002), a liberdade se descobre e se limita na necessidade. A 

necessidade desvelada pela escassez é superada, de acordo com a época histórica, pela ação solitária 

ou pela ação com o outro, tanto na luta contra este quanto na ajuda deste. Todavia, o 

reconhecimento do outro enquanto ameaça ou ajuda é marcado por uma relação binária. Tal 

necessidade, condicionada pela maneira como o homem produz sua vida e como a satisfaz, a partir 

da criação do objeto de satisfação, é então satisfeita.  

Destarte, para Sartre (2002), o movimento pelo qual o indivíduo se relaciona com o mundo é 

dialético e não linear. Quando irrefletido, todavia, pode ser compreendido enquanto um hábito, uma 

abstração para justificar os movimentos irrefletidos. Assim sendo, nem sempre as pessoas têm 

consciência crítica da realização fatídica de projetos ou de estarem condicionadas por situações 

socio-históricas. O campo da materialidade, que contém os fins de projetos humanos, volta-se aos 

indivíduos para determinar como estes devem se relacionar com ele; e, alienando suas práxis livres 

aos fins alheios, os indivíduos relegam sua liberdade a comportamentos estereotipados e seriados, 

marcados pela fixidez. Ainda que a história condicione o conteúdo das relações humanas, não 

obstante, ela não as cria.  
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As exigências do campo material (contrafinalidade da matéria) ligam os indivíduos entre si. 

Esta unidade condicionada pela exterioridade, contudo, são de indivíduos que reproduzem 

mecanicamente as mesmas ações e por elas se identificam, ou seja, o reconhecimento do outro não 

ocorre pela sua práxis livre, mas pela antipráxis comum e determinada a todos pela materialidade.   

Nesta condição, a unidade entre esses indivíduos caracteriza os coletivos formados por 

indivíduos serializados. A coletividade serial é, portanto, para Sartre (2002), a estrutura 

fundamental da sociabilidade. Os indivíduos aderidos a essa forma de coletividade são apenas mais 

um, substituíveis e cujas singularidades são negadas pela fixidez da matéria. Segundo Freitas 

(2018), na sociedade atual marcada por avanços tecnológicos, a ampliação das intermediações das 

relações pela tecnologia, intensifica a estrutura serial, isolando cada vez mais os indivíduos. 

A maneira como as pessoas buscam superar o modo de vida serial, é constituindo grupos. 

Por meio de grupos, que emergem como uma relação ternária entre indivíduo e sociedade, os 

indivíduos podem lutar contra a alienação, alheia e alhures, de suas práxis. Sartre (2002) menciona 

estruturas grupais edificadas ao longo da história. Ele as denomina de grupo-em-fusão; grupo 

juramentado; grupo organizado; grupo institucional; e elucida a figura do soberano. 

Resumidamente, tendo em conta que nos estenderemos na explicação e exemplificação de 

cada uma destas estruturas no decorrer da análise do livro e do filme, o grupo-em-fusão é o 

movimento livre de cada indivíduo que, a partir da experiência diante de uma mesma ameaça, agem 

para combatê-la e identificam-se em suas ações que visam um mesmo fim. O grupo juramentado e o 

grupo organizado são estruturas que objetivam a manutenção do grupo, respectivamente por meio 

de pactos que os membros do grupo fazem entre si, de não abandonarem o grupo; e distribuindo 

tarefas e funções entre os membros, de comum acordo, que igualmente conjugam um mesmo 

objetivo. O grupo institucional mostra o início da alienação da práxis livres, isto é, quando a práxis 

vira processo, e o retorno à vida serial, tendo em conta as instituições se apropriarem das ações dos 

indivíduos, retornando a eles como normas de conduta. Neste tipo de grupo, o que se pretende é 

associar a “marca” da instituição às práxis, deixando a singularidade das pessoas em segundo plano, 

quiçá, na invisibilidade. Ao agir segundo normas impostas, os indivíduos transformam-se em 

instrumentos que medeiam o projeto institucional ao seu produto final. Por último, quando Sartre 
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(2002) expõe a figura do soberano, ele intenta elucidar as ações de representantes políticos durante 

e pós-guerras, cujas ações ditatoriais buscam alienar as práxis individuais em seu próprio projeto. 

 

4. ANÁLISE EXISTENCIALISTA D’A REVOLUÇÃO DOS BICHOS 

 

No filme, é possível verificar elementos dessa compreensão teórico-filosófica sartriana sobre 

os processos grupais. Na estória, o cenário apresentado é de um ajuntamento serial dos animais. 

Eles são alocados na fazenda, e suas atividades são determinadas pelo Sr. Jones para atender às suas 

próprias necessidades e de Sr. Pilkington.  

A exploração dos animais, fundamentada em sua natureza, é compreendida tal como ocorre 

na sociedade capitalista: os indivíduos são ajuntados serialmente em coletividades a fim de 

satisfazerem as necessidades de outros. As determinações de suas ações, por meios externos aos 

coletivos, indicam igualmente quais são suas necessidades e como devem supri-las, isto é, o futuro 

lhes é apresentado como seus destinos. De igual forma, o futuro-fatalidade (SARTRE, 2002) dos 

trabalhadores são concebidos como um destino que estaria atrelado à sua natureza, como os animais 

da fazenda. Na condição da natureza da galinha permitir que coloque ovos, por exemplo, ela deve 

fazê-lo sempre; no caso de uma pessoa nascer em condições pobres, a pobreza tende a ser 

compreendida como uma condição natural, e o destino do pobre é servir/trabalhar ao/para outros. 

São nas condições predeterminadas por uns a outros que a coletividade serial é unificada e sua 

liberdade apropriada. 

Nesta estrutura de coletividade serial, mesmo que os envolvidos se percebam através do 

outro como pessoas comuns que realizam de igual forma o seu trabalho, o experienciar a ameaça à 

sua liberdade, ou mesmo à sua vida, é uma possibilidade. À vista disto, o sentir-se ameaçado, 

quando ocorre com mais de um indivíduo, pode ser uma experiência mediadora entre eles, 

oportunizando igualmente a experiência do “nós”. Para combater essa ameaça, as pessoas podem 

juntas lutar para vencer essa ameaça. Orwell ilustra esse movimento pelos animais.  

O movimento de resistência instituído pelo grupo em fusão dos animais é tido como uma 

revolução, sendo que a escassez de comida e a privação de suas necessidades, provocadas pelo Sr. 

Jones, são experienciadas como ameaça comum, e o projeto comum de sanar essa necessidade é o 
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que os unifica como um grupo. Esta relação fundamental representa o reconhecimento do outro 

como um meio para atingir dada finalidade, sendo, portanto, cada agente da prática mediador dos 

demais membros do grupo. Por meio da identidade da ação do outro no projeto individual de cada 

membro do grupo, os animais engendram a reciprocidade que propicia alcançar dada finalidade. É 

relevante frisar que o papel de liderança em um grupo em fusão é dinâmico, todos podem assumir 

esta função autêntica e contingente. 

Contudo, mesmo os animais vivenciando essa necessidade, é o velho Major, um porco com 

certa idade e possuidor de um senso de justiça, que preconiza a desalienação dos animais.  Como 

tinha o ideal de tornar os animais da granja seres ricos e livres, o velho Major os instigou a 

refletirem sobre as relações de explorações vivenciadas, com o objetivo de conceberem que todos 

os homens eram inimigos e que todos os animais eram “camaradas e iguais”. 

O velho Major dera início ao movimento da formação do grupo em fusão na granja. À 

princípio, o projeto do Major era incitar uma revolução para melhores condições de vida dos 

animais. O movimento teve êxito, porém, com seu falecimento, os porcos apropriam-se dos seus 

ensinamentos, os organizam, e expõem aos outros animais. O sistema foi denominado como 

“Animalismo”, e todos os animais deveriam ser denominados “Camaradas”. A concordância de 

todos com o proposto é um juramento de que irão seguir o sistema.  

Após a formação do grupo juramentado, e a livre distribuição de tarefas e funções a partir do 

novo regime (reorganização interna do grupo com o intuito de manter a ação comum entre os 

animais), cada um trabalhava de acordo com suas capacidades e conforme as necessidades que 

regiam os objetivos coletivos do grupo. Os animais vivenciaram a plenitude da existência, pois 

neste instante “cada bocado de comida constituía um extremo prazer, agora que a comida era 

realmente deles, produzida por eles e para eles, em vez de distribuída em pequenas quantidades por 

um dono cheio de má vontade” (ORWELL, 2000, p. 31). Neste momento, para os animais, o 

trabalho apresenta significado e sentido, possibilitando assim, o reconhecimento do mesmo por 

todos. 

É relevante frisar que no grupo em fusão ainda não há uma organização clara e instituída; no 

grupo organizado, os próprios membros definem livremente suas funções e tarefas; conquanto, é na 

institucionalização das práxis que ocorre a ameaça de retorno ao modo de vida serial, tendo em 
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conta que a distribuição das funções e tarefas, e os modos e meios para executá-las, passam a ser 

apropriadas e definidas por um ou parte dos membros do grupo, subordinando os demais aos seus 

mandos. 

E foi o que ocorreu. Os porcos, considerando-se mais inteligentes do que os demais animais, 

colocavam-se numa posição diferente no grupo. Por se compreenderem nesta condição, os porcos 

começaram a impor ao restante dos animais, regras não compactuadas por todos. Fazem mudanças 

nos juramentos do “Animalismo”: o de “nenhum animal dormirá em cama” passa a ser o de 

“nenhum animal dormirá em cama com lençóis”; “nenhum animal beberá álcool” é mudado para 

“nenhum animal beberá álcool em excesso”; “nenhum animal matará outro animal” muda para 

“nenhum animal matará outro animal sem motivo”; “todos os animais são iguais” para “todos os 

animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros”. Instituem novos mandamentos para 

gozarem do estilo de vida semelhante aos humanos, passam a ficar a maior parte do tempo na casa 

que pertencia a Sr. Jones, dormem em camas, fazem uso de bebida e começam a negociar atividades 

da fazenda com humanos, por meio da exploração dos demais animais da fazenda. 

De grupo organizado, as ações dos membros do grupo – antes voltadas às tarefas e funções 

em vista aos benefícios comuns dos resultados de seus trabalhos – passam a ser instituídas por 

terceiros (os porcos). Os demais animais, por conseguinte, voltam a ser unificados por aqueles que 

não mais se encontram no meio comum do grupo; fazendo ressurgir a vivência de grupo serial, que 

é caracterizado pela rigidez, fome, escassez e especialização, tal como “nos velhos tempos” do Sr. 

Jones.  

Os porcos, agora como terceiros externos ao grupo dos animais, compreenderam o poder 

que estava na interioridade do grupo, e unificaram o grupo na exterioridade, como mencionado; e 

para o restante dos animais, esse movimento proporcionou a experiência do que Sartre (2002) 

denomina de nós-objeto – nós que somos vistos por alguém de fora, cujo olhar nos objetifica de 

acordo com seu projeto – , como é o caso do olhar dos porcos dirigidos aos demais animais. 

Segundo Freitas (2018), o olhar reificador nega a singularidade e sua importância social. 

 Não obstante, começam a surgir conflitos entre o grupo dos animais unificados pela 

soberania dos porcos. As diferenças de opiniões entre estes auxiliam na fragilização da relação 
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deles enquanto grupo, e aproveitando a debilidade dos laços que os uniam, um dos porcos assume o 

papel de soberano. A respeito do soberano, Freitas (2018) afirma que: 

 
Como os homens são soberanos sobre suas práxis e a síntese destas se estende socialmente 
a todos os outros, a soberania só pode ser exercida como “quase soberania”, como 
reciprocidade mediada por cada um em relação a todos. Contudo, mesmo que os indivíduos 
tenham aceitado a passividade, a iminência da liberdade é sempre presente. Desta maneira, 
alguém/alguns apreende/apreendem a necessidade de que a “marca” institucional seja 
garantida. Desse momento é que surge a figura do Soberano (p. 159 - 160). 

  

A fim de conquistar a obediência dos animais, o porco soberano utiliza como ferramenta de 

coação os cachorros. Quando Napoleão assume o poder e coloca Snowbal como inimigo, ordena 

que os cachorros o ataquem, expulsando-o da fazenda. Os cachorros acabam se aliando ao porco 

soberano, e sendo utilizados como “cães de guarda”, tornando-se ameaça aos demais animais que 

não aderissem às mudanças instituídas pelo porco Napoleão.   

 A violência é justificada para que não haja a dissolução do grupo institucional. Freitas 

(2018) menciona que: 

  
A centralização do poder no soberano para controlar o grupo de fora, unificando as práxis 
alheias em si próprio, nega a reciprocidade entre os indivíduos, ligando-os internamente ao 
seu poder. Assim, a utilização da violência para que não se volte à série é a mesma que 
constrói uma nova coletividade serial. Com isso retorna-se ao movimento circular dialético 
dos grupos, tendo em vista seu eterno fracasso no projeto de se constituir como essência (p. 
161). 

 

Vivenciando novamente a fome, a escassez e a exploração, os animais retornam ao grupo 

serial e necessitam unir forças para combater a condição atual. À vista disto, tornam a ter como 

inimigo comum o soberano, porco Napoleão, assim como foi estabelecido anteriormente com Sr. 

Jones. A cadela Jessie decide, então, fugir para o esconderijo com alguns animais, esperando que os 

planos de Napoleão chegassem ao fim. Ao retornarem à fazenda após um certo tempo, este grupo se 

depara com um cenário de destruição e mortes. Com o fim da ameaça e opressão, Jessie acredita 

que os animais podem reconstruir a fazenda com outros novos donos. Deste modo, compreende-se 

que o grupo em fusão é sempre revolucionário e se caracteriza como ação de resistência, assim 

como podemos compreender o movimento dialético de grupos que os animais da obra apresentam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O livro (ORWELL, 2000) e o filme (STEPHENSON, 1999) A revolução dos bichos 

permitem refletirmos criticamente sobre as características políticas e éticas inerentes, a partir das 

relações estabelecidas entre os animais e o sistema social exposto. Mediante reflexão respaldada na 

análise da lógica dialética Sartriana de grupo, em que o grupo é tido como uma tentativa de luta 

contra a alienação e a serialidade – projeto este que une as pessoas em um grupo diante de um 

perigo comum –, pode-se conceber a primordialidade de apreender a relevância dos grupos como 

agente empoderador capaz de transmutar sistemas rígidos de poder político, econômico e social. 

Relacionando a esta análise, tem-se a relevância do profissional da Psicologia em contextos grupais, 

como facilitador de tais reflexões e como instrumento para possibilitar a emancipação e autonomia 

dos integrantes de um grupo; facilitando a construção de uma concepção crítica do sujeito e do 

contexto social em que estão inseridos (sujeito de ação). 

No sentido da filosofia Sartriana, conquistar a liberdade pressupõe não apenas desejo, mas a 

transformação social, a superação da sociedade repressiva, no caso os personagens metafóricos. 

Destarte, o processo de emancipação é um processo de destituição de ilusões e superação da 

alienação, passando, assim, à autogestão de concepções e lutas. Esta autoconsciência é o projeto de 

libertação humana e de liberdade, ou seja, este projeto, quando mobiliza os seres humanos, é uma 

manifestação da liberdade e de condição para a libertação humana de seus determinantes. 

Compreendemos que a cadela Jessie opera um relevante papel na tentativa de clarificar as 

relações estabelecidas e a exploração contundente, na tentativa de mediar o processo de 

conscientização do grupo. Jessie apresenta-lhes à realidade, exercendo, portanto, um papel 

“desalienador” ao suscitar questionamentos e instigar reflexões aos animais quanto às relações de 

exploração e poder instituídas, e as estratégias de manipulação e alienação por parte do grupo 

soberano, intento este que podemos observar nesta sua fala: “Você não está vendo que está a mando 

de alguém?”.  

É de suma importância, portanto, o papel realizado por Jessie: o de buscar dar autonomia ao 

grupo mediante a conscientização e consideração da relevância do outro na constituição do grupo, 

auxiliando aos demais a recusarem, de maneira consciência e crítica, se submeter a condição que 



  
       
 

 

Página 219 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

alienam nela a sua liberdade e autonomia. Ratificamos, assim, o papel semelhante ao do psicólogo, 

no que concerne a possibilitar a compreensão das multideterminações do contexto em que vivemos 

e dos aspectos que estruturam o modo de sociabilidade capitalista, posicionando-se diante dos 

conflitos de classes, consciente das vulnerabilidades sociais produzidas pelo capital e suas 

consequências psicossociais grupais. Outrossim, o psicólogo, ao intervir como facilitador no 

processo de autonomia dos sujeitos, favorece a qualidade das relações sociais. 
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RESUMO 

Violet Jones é a personagem principal do filme Felicidade por um Fio, o qual relata a história de 
uma publicitária perfeccionista, negra e com conflitos na vida pessoal, e que embarca em uma 
jornada de autoconhecimento começando pela mudança radical em seu visual. Violet teve de 
conviver desde a mais tenra idade com uma grande parcela da sociedade, a começar pela própria 
mãe, que sofrera com os mesmos estereótipos. Violet sempre escutava que seu cabelo crespo era 
feio e que era preciso mantê-lo liso para ser aceita. O filme mostra como a construção social do 
preconceito para com pessoas que não se encaixam nos padrões europeus acontece; e como a 
protagonista se constrói até a sua vida adulta lidando com os estereótipos, perseguindo, por 
conseguinte, o seu projeto ideal. Por conta de uma desilusão, durante uma festa exibida na última 
cena do filme, Violet resolve pular numa piscina e decide assumir o seu cabelo crespo, e não viver 
mais de acordo com o que a sociedade classifica como certo e errado. Diante do exposto, pelo 
método progressivo-regressivo proposto por Jean-Paul Sartre, este trabalho acompanha o 
movimento pelo qual Violet persegue seu projeto de Ser. A análise fundamenta-se nos conceitos 
Sartrianos de Para-Si, Para-o-Outro, Para-Si-Para-o-Outro, escolhas, angustia, liberdade, bem como 
no de autenticidade – conversão moral que a protagonista Violet Jones realiza no final do filme. 
Utiliza-se, igualmente, de reflexões de autores que dialogam com Sartre. A realização deste estudo 
mostra-se importante por lançar foco aos valores instituídos pela sociedade, que são bem 
representados na vivência da personagem; e como eles se revelam em suas escolhas e ações. 
Corrobora-se com esse estudo, a importância do método Fenomenológico-Existencial para auxiliar 
o indivíduo na ressignificação de seu projeto original.  
 
Palavras-chave: Projeto original. Fenomenologia-existencial. Conflitos existenciais. 
 

 

 



  
       
 

 

Página 221 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

 
DEFESA AO ENSINO DE LITERATURA: A FORMAÇÃO E A HUMANIZAÇÃO DO 

LEITOR PERANTE A TEORIA EXISTENCIALISTA  

 
Ana Paula Scatolim Hoffmann (Programa de Pós-graduação – Mestrado – em Letras, Departamento de 
Estudos Literários, Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR, Brasil); Mirian Hisae Yaegashi 
Zappone (Professora orientadora, Programa de Pós-graduação em Letras, Departamento de Estudos 
Literários, Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR, Brasil).  
 

anapaulascatolim@hotmail.com 
  

 

RESUMO 

As artes constantemente veem-se com o encargo de justificarem a sua importância, de requisitarem 
espaços e visibilidade frente aos órgãos públicos e de comprovarem suas funções. Ao tratar do 
ensino de literatura não é diferente. Apesar de ser quase uma sabedoria popular a importância da 
educação, as áreas de humanas geralmente não recebem o mesmo investimento e visibilidade que 
outras, haja visto que as áreas de exatas e da saúde trazem benefícios visíveis e palpáveis para a 
sociedade. As artes têm sua importância, mas como defende-la frente à fome, à falta de distribuição 
de renda, moradia, saúde, altos níveis de desigualdade social e analfabetismo? O Brasil ainda em 
2019 enfrenta cotidianamente esses problemas. Como, então, oferecer um livro quando se não sabe 
ler? Como oferecer um jornal quando teria melhor serventia se embrulhasse um pão? O presente 
artigo trata de tais percalços por meio de índices a respeito da atual situação brasileira e aborda a 
defesa do ensino de literatura mesmo e justamente devido a tais índices, devido às funções que essa 
arte apresenta. E para pensarmos a relação da humanização e da formação do leitor, ações 
decorrentes do ensino de literatura, recorremos à teoria existencialista, que coloca essa arte como 
um elemento fundamental para o reencontro com o ser. Para cumprirmos com esse objetivo, 
utilizamos como base teórica, entre outros, os estudos de Antonio Candido, principalmente os 
escritos A literatura e a formação do homem (1972) e O direito à Literatura (2004), bem como os 
de Jean-Paul Sartre, principalmente as obras O existencialismo é um humanismo (1970); O ser e o 
nada (1997) e Que é a literatura? (1999). Por fim, concluímos que a literatura é uma necessidade 
humana, tal como a necessidade aos bens básicos de sobrevivência, notamos que a compreensão da 
leitura literária é um exercício capaz de gerar a realização humana, garantindo a humanização do 
leitor, característica intrínseca a essa arte.   
 
Palavras-chave: Literatura. Existencialismo. Formação de leitor.  
 

 

O tema desse artigo, voltado para o ensino de literatura, faz com que pensemos a respeito do 

porquê tratar de um assunto como esse, considerando a enorme desigualdade social, educacional e 
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econômica de um país como o Brasil. Tendo em vista todo esse cenário, a própria Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC (2017), documento que irá reger a elaboração de todos os currículos 

nacionais, em todas as etapas da educação básica, ressalta que não é congruente a imposição de um 

único um currículo nacional e, por isso, o documento coloca o que é básico para a educação no país, 

dando abertura para que cada instituição elabore um currículo adequado, considerando a 

diversidade local e quem são seus alunos. Esse documento, atento às grandes dificuldades 

econômicas, sociais e educacionais propõe uma base curricular para todas as disciplinas da 

educação básica e nos leva a refletir sobre a extensão desse país, suas desigualdades e o espaço 

educacional em meio a tudo isso.  

Em relação à desigualdade que permeia o Brasil, o Coeficiente de Gini, ou Índice de Gini – 

uma medida estatística para medir a desigualdade social, incluindo a distribuição de renda – nos 

auxilia a compreender o cenário do país e como este está posicionado internacionalmente. Uma das 

instituições que realiza essa pesquisa é a ONU, que divulga seus dados por meio de seu Relatório do 

Desenvolvimento Humano (RDH). 

O índice de Gini foi criado com base na curva de Lorenz, que indica “o quanto uma 

proporção acumulada de renda, representada na vertical, pode variar conforme a proporção 

acumulada da população, representada na horizontal” (DICIONÁRIO FINANCEIRO, s/d). O 

gráfico a seguir mostra uma curva que toma como base a distribuição igualitária de renda (curva 

linear de cor preta – A), enquanto a curva de Lorenz (de cor azul – B) representa a desigualdade da 

renda: 

 

 
Gráfico 1 - Representação da Curva de Lorenz. Fonte: Dicionário Financeiro (2019).  
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Assim, por meio da curva de Lorenz, o índice de Gini é o que calcula a diferença entre a 

área de mais perfeita distribuição de renda e aquela que de fato acontece, por meio da fórmula: G = 

A / (A + B), sendo A: área de desigualdade observada, e (A + B): área triangular de total igualdade 

de renda. Dessa forma, proporcionalmente, quanto maior a área observada em A, maior o índice de 

Gini e maior a desigualdade. 

 
O índice de Gini é calculado em um somatório da frequência da população pela renda de 
cada um. Pela linha de cor preta na curva de Lorenz, vimos que a população teria uma 
igualdade de renda perfeita, já que 10% das pessoas teriam 10% da renda, 20% da 
população com 20% da renda, e assim por diante (DICIONÁRIO FINANCEIRO, s/d).  

 

No relatório a respeito do ano de 2016, o Brasil ficou posicionado como tendo um índice de 

Gini de 0,515, o que significa que é um dos 10 países com maior desigualdade do mundo, como 

expõe a tabela: 
 

Ranking País Índice Gini 

1º Ucrânia 0,241 

2º Eslovênia 0,256 

3º Noruega 0,259 

8º Finlândia 0,271 

15º Dinamarca 0,291 

26º Japão 0,321 

48º Portugal 0,360 

66º Estados Unidos 0,411 

90º México 0,482 

96º Chile 0,505 

99º Brasil 0,515 

Tabela 1 – 10 Países com maior desigualdade no mundo. Fonte: Dicionário Financeiro (2019). 
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Em seguida, outro gráfico expõe os índices a respeito de alguns países do G20 durante o 

período de 2005 a 2009, no qual o coeficiente 0 corresponde à completa igualdade de distribuição 

de renda (todos detêm a mesma renda per capita), e o coeficiente 1 corresponde à completa 

desigualdade entre as rendas: 

 

 
Gráfico 2 – Coeficiente de renda em países do G20, 2015-2009. Fonte: Stoodi (2012). 

 

Com isso, podemos perceber que a desigualdade de renda era um tanto quanto elevada.  

A mesma fonte de pesquisa desse gráfico, a Oxfan Brasil, em parceria com a Datafolha, em 

2017, lançou seu primeiro relatório sobre as desigualdades brasileiras, intitulado A distância que 

nos une. Nele foram retratadas, por meio de dados, algumas das principais desigualdades no país, 

com foco em renda, patrimônio e distribuição de serviços essenciais. O relatório dessa pesquisa, 

País Estagnado: um retrato das desigualdades brasileiras, de 2018, continua o debate. Por meio 

dele, conseguimos ter um retrato amplo da situação da desigualdade econômica e social no Brasil, 

ainda mais por se tratar de dados bastante recentes, o que corrobora para nossa pesquisa, por 

analisar mudanças curriculares, também, recentes.  

 Assim, Oxfan Brasil expõe, no material supracitado, que – conforme os dados divulgados 

pela Secretaria da Receita Federal (SRF) –, com base nas declarações de Imposto de Renda da 

Pessoa Física (IRPF),  
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a renda média mensal declarada em 2017 (ano-calendário 2016) dos 10% mais ricos no 
Brasil foi superior a R$ 13.000,0059. Os 10% mais ricos, contudo, são bastante desiguais 
entre si. Dos mais de 12 milhões de brasileiros que têm renda nessa categoria, 75% ganham 
até 20 salários mínimos de renda tributável – mais da metade destes ganha até 10 salários 
mínimos 60. Por outro lado, o grupo de cerca de 1,2 milhão de pessoas que compõem o 1% 
mais rico do país tem rendimentos médios superiores a R$ 55.000,00 ao mês. O IBGE 
calcula que os rendimentos mensais médios do 1% mais rico representam 36,3 vezes mais 
que aqueles dos 50% mais pobres. Considerando os dados das declarações de IRPF, tal 
razão seria de 72 vezes. Entre os países com dados tributários disponíveis, o Brasil continua 
sendo um dos que mais concentra renda no topo (GEORGES, 2018, p. 18).  

 

 Em relação às desigualdades de renda entre Unidades Federativas (UF) do país, a pesquisa 

aponta que entre 2016 e 2017, 12 das 27 tiveram perda de renda, enquanto as outras 15, aumento.  

 
São Paulo foi responsável por 71% da retração de renda nacional, seguido pelo Rio de 
Janeiro e por Pernambuco. Isso pode ser explicado pela altíssima concentração da renda do 
país nestes estados, bem como pelas grandes massas populacionais que neles vivem e que 
foram impactadas pela alta do desemprego. Em 2017, os rendimentos médios mensais de 
todos os trabalhos foram de R$ 1.630,00 no Norte, R$ 1.509,00 no Nordeste (as duas 
regiões abaixo da média nacional), R$ 2.475,00 no Sudeste, R$ 2.397,00 no Sul e R$ 
2.512,00 no Centro-Oeste, maior média brasileira (GEORGES, 2018, p. 24). 

 

O material ainda analisa que, ao voltar o olhar para cada UF (Unidades Federativas), é 

possível perceber o quanto a desigualdade entre as unidades faz com que pobres e ricos de uma 

sejam mais pobres e mais ricos do que outras. Um exemplo disso é que  

 
o rendimento médio dos 50% mais pobres no Distrito Federal (R$ 1.059,00, o maior entre 
as UFs) é mais de três vezes superior ao rendimento dos 50% mais pobres do Piauí (R$ 
341,00, a menor entre as UFs). Da mesma forma, a renda média dos 10% mais ricos em São 
Paulo (R$ 12.816,00) é quase três vezes a renda média dos 10% mais ricos no Maranhão 
(R$ 4.669,00) – razão que chega a quase quatro na comparação do Maranhão com o 
Distrito Federal (GEORGES, 2018, p. 24). 

 

Além das desigualdades entre as UFs, a pesquisa aponta para desigualdades dentro de cada 

estado e do Distrito Federal: 

 
 

A geografia das desigualdades muda com esses dados, ficando evidente que muitos estados 
brasileiros são altamente desiguais em si, tenham eles rendas médias altas ou baixas. O 
Distrito Federal (DF) é o caso icônico de desigualdades no Brasil, com o maior coeficiente 
de Gini – 0,56188. Tal índice é puxado pela renda média, a maior do país, que é bastante 
concentrada no Plano Piloto (onde os rendimentos médios são superiores a cinco salários 
mínimos) em detrimento de outras regiões da Capital Federal, como a Cidade Estrutural 
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(onde se ganha, em média, menos de um salário mínimo)90. Além do DF, Sergipe, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima formam o conjunto das cinco UFs mais 
desiguais do país, as duas últimas com capitais marcadamente mais ricas que seus 
interiores, o que explica em boa medida tais desigualdades. Por outro lado, Santa Catarina, 
Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Alagoas são os estados menos desiguais, ainda que as 
rendas per capita sejam bastante diferentes (GEORGES, 2018). 
 

 Em relação aos outros países, esse mesmo material aponta que pelo coeficiente de Gini entre 

189 países, o Brasil passou a ocupar em 2018 a 9ª pior posição em matéria de alto índice de 

desigualdade de renda. Em relação à escolaridade média, comparando o Brasil com outros países, é 

possível observar, pelo gráfico a seguir, que entre 1960 e 1980, o país avançou pouco em termos 

educacionais. O Brasil apenas avançou mais entre 1990 e 2010, o que pode ser uma consequência 

da elaboração da constituição de 1988, que incentivou a descentralização da gestão da educação 

para os municípios e estabeleceu limites mínimos de investimentos na educação. Também, de 

acordo com Filho (2015), os programas Bolsa-Escola e Bolsa-Família contribuíram para o aumento 

da frequência escolar entre as famílias mais pobres, pois era uma exigência para que ocorresse a 

transferência da renda.  

 

 
Gráfico 3 – Evolução da Escolaridade Média por País. Fonte: Filho (2015). 

 
 

 Em relação à taxa de analfabetismo no Brasil, os números chegam a 11,5 milhões de pessoas 

com 15 ou mais anos de idade, com incidência que chega a ser quase três vezes maior para a 

população na faixa de 60 ou mais anos de idade (19,3%), e mais do que o dobro entre pretos e 
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pardos (9,3%), se comparado com os brancos (4,0%). Esses números são recentes e são ainda 

considerados um avanço, pois, para a população com 15 anos ou mais de idade, no Brasil a taxa 

caiu de 7,2% em 2016 para 7,0% em 2017. Entretanto, a evolução não alcançou o índice de 6,5% 

estipulado para 2015, pelo Plano Nacional de Educação (PNE)1. 

 

 
Figura 1 – Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais. Fonte: Agência IBGE Notícias (2018). 

 
 

Com esse breve retrato da situação social e educacional do Brasil dos últimos anos pode 

parecer contraditória a elaboração de um artigo cujo tema se constitui na defesa da permanência de 

uma Arte (a Literatura) na escola. Mediante tanta desigualdade de distribuição de renda e de taxas 

de analfabetismo elevada, o primeiro ímpeto é tentar fazer com que sejam supridas as necessidades 

básicas, essenciais, para a sobrevivência de uma pessoa. Assim, a Literatura parece ser algo 

dispensável, supérfluo e elitizado, pois, idealmente, as pessoas apenas teriam acesso a ela após toda 

uma situação de estabelecimento de igualdade econômica e social.  

Esse artigo não questiona o direito de todos a bens fundamentais, como saúde, moradia, 

alimentação, assim como a maioria da população também não se atreveria a tal infâmia. Todavia, 

conforme Candido (2004), o mesmo não ocorre com a literatura, visto que muitos se questionariam 

a respeito da importância  desse  trabalho  em  frente  aos  números  expostos  anteriormente.  Como  

 ___________________________________ 

1 Essas informações estão no módulo Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgado pelo IBGE. 
Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21255-
analfabetismo-cai-em-2017-mas-segue-acima-da-meta-para-2015>. 
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tratar a respeito da literatura enquanto a desigualdade social perpassa a vida de todo um país? Como 

falar de leitura literária enquanto muitos sequer aprenderam a ler? O que tratamos aqui é justamente 

a respeito da formação do leitor, a respeito justamente da ambivalência aqui apresentada, nos 

deparamos com a obra O Direito à Literatura, de Antonio Candido (2004). O autor pensa a 

literatura em relação aos direitos humanos, afirmando que não apenas os bens incompressíveis, 

essenciais, como moradia, saúde e alimentação, asseguram a sobrevivência física, mas também os 

que garantem a integridade espiritual.  

As artes, e aí está incluída a literatura, constantemente se veem com o encargo de 

justificarem a sua importância, de requisitarem espaços e visibilidades frente aos órgãos públicos e 

de comprovarem suas funções, principalmente em cenários como o apresentado. A esse respeito, o 

autor supracitado, mas na obra intitulada A literatura e a formação do homem (1972), discorre 

identificando três funções da literatura: a função psicológica, a função formadora e a função social, 

o que nos leva para a defesa da literatura como um direito, assim como é direito o acesso aos bens 

essenciais para a sobrevivência física, como será exposto a seguir. Uma das funções da literatura 

nos remete à necessidade universal de fantasiar, de ficção que o ser humano tem, pois não há como 

viver sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim, é possível 

pensar na leitura literária como uma maneira de levar as pessoas a uma realização humana, 

cumprindo então, a função psicológica.  

 
Ora, se ninguém consegue passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo da ficção 
e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a 
uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito 
(CANDIDO, 2004, p. 175).  

 

 A ficção de um texto literário, entretanto, não é desconexa da realidade. E é justamente 

através da ligação com o real que a literatura exerce outra função: a formadora. “A literatura 

confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos 

dialeticamente os problemas” (CANDIDO, 2004, p. 175 e 176). O autor explica que a literatura não 

é uma experiência inofensiva, mas uma aventura, imagem e transfiguração da própria vida. “Isto 

significa que ela tem papel formador da personalidade, mas não segundo as convenções; seria antes 

a força indiscriminada e poderosa da própria realidade” (CANDIDO, 2004, p. 175 e 176). Com isso, 
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a literatura exprime o próprio real e descortina ideologias que a ideologia dominante tenta esconder. 

Assim,  
[...] é artificial querer que ela funcione como os manuais de virtude e boa conduta. [...] pois 
mesmo as obras consideradas indispensáveis para a formação do moço trazem 
freqüentemente o que as convenções desejariam banir. Aliás, essa espécie de inevitável 
contrabando é um dos meios por que o jovem entra em contato com realidades que se 
tenciona escamotear-lhe. (CANDIDO, 1972, p. 805). 

 

A literatura, então, não corrompe e nem edifica, mas humaniza ao trazer livremente em si o 

que denominamos de bem e de mal. E humaniza porque nos faz vivenciar diferentes realidades e 

situações. A humanização, de acordo com Candido (2004, p. 180), é: 

 
[…] o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o 
exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o 
afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da 
beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A 
literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais 
compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante.  

 

Outra função, a social, é a que diz respeito à identificação do leitor e de seu universo na obra 

literária. A literatura, ao transportar o leitor para o mundo ficcional, promove a ele o 

reconhecimento da realidade que o cerca. Com isso, a literatura ajuda o leitor a compreender a si 

mesmo e o seu mundo de maneira mais profunda.  

Retomando a função formadora (e também a humanização que a literatura promove), é 

possível fazer um paralelo com o vocábulo alemão bildung, “que designa o aperfeiçoamento do 

homem” (IPIRANGA, 2018, p. 19). Por aperfeiçoamento podemos perceber que a formação não 

tem um objetivo definido, ela é o meio e o fim. Isso significa que “formar-se faz parte da própria 

existência humana e que ela contém, no seu próprio processo, o seu sentido” (IPIRANGA, 2018, p. 

19). Com isso, abordando a teoria existencialista, é possível compreender que a leitura literária pode 

ser considerada um encontro do ser com a formação de sua essência. A leitura, em especial a leitura 

literária, é uma oportunidade de levar o indivíduo a uma crise. Esse termo, advindo do grego krisis, 

“remete à criatividade humana, pois, segundo o conceito sartreano, nascemos ‘pessoas’ e nos 

tornamos ‘humanos’” (PAGANI, 2017, p. 35).  
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 Defendemos, portanto, a leitura do texto literário em face aos textos não literários, tendo em 

vista seu caráter de literariedade – característica intrínseca que faz do literário um texto singular. 

Assim, se considerarmos a pretensão de formação de um leitor literário, para que se faça do aluno 

um pleno leitor, que não seja a vítima, como diria Umberto Eco (1989) ao identificar dois tipos 

básicos de leitores – “O primeiro é a vítima, designada pelas próprias estratégias enunciativas, o 

segundo é o leitor crítico, que ri do modo pelo qual foi levado a ser vítima designada” (ECO, 1989, 

p. 101) –, visando focar na formação do aluno para torna-lo  um leitor crítico, é preciso frisar que 

este trabalho não se dará exclusivamente com o texto não literário, mas principalmente pelo 

literário.  

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2017) também reconhece a importância do 

trabalho com o texto literário para a formação de leitor literário, considerando que este constitui-se 

daquele que é “capaz de apreender e apreciar o que há de singular em um texto cuja 

intencionalidade não é imediatamente prática, mas artística. O leitor descobre, assim, a literatura 

como possibilidade de fruição estética, alternativa de leitura prazerosa” (BRASIL, 2017, p. 65). O 

documento, também corroborando com as funções aqui citadas, expõe algumas das importâncias do 

contato com a literatura, como a leitura literária como possibilidade de vivência de mundos 

ficcionais, de vivência vicária de outras épocas, culturas, espaços, pessoas e, com isso, a ampliação 

da visão de mundo. 

Dessa forma, considerando a importância do texto literário e de sua função formadora, é 

perceptível que o ato de ler possibilita colocar o leitor em contato com a realidade, com a finalidade 

de observar esta criticamente e, assim, tomar cada vez mais consciência de si e do mundo no qual 

está inserido (PAGANI, 2017).  

 Por meio da leitura do texto literário, as palavras passam a ter um significado além das 

convenções já esperadas, pois, em consonância com o que já fora afirmado, Sartre (1999, p. 28), na 

obra Que é a literatura?, explica: “O poeta está fora da linguagem, vê as palavras do avesso, como 

se não pertencesse as coisas antes por seus nomes”. Assim, a leitura rompe com a simples lógica da 

decodificação ou de uma leitura que não fará a menor diferença para quem lê e passa a levar os 

leitores a encontrar sentidos que perpassem os significados das palavras e muitas vezes leva-os a 

potencializar sentidos existenciais neles.  



  
       
 

 

Página 231 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

 Em relação ao caráter ficcional do texto literário e sua constante relação com o real, é 

possível notar que após o contato com a fabulação,  

 
[...] da adesão a esse “mundo de papel”, quando retornamos ao real, nossa experiência, 
ampliada e renovada pela experiência da obra, à luz do que nos revelou, possibilita 
redescobri-lo, sentindo-o e pensando-o de maneira diferente e nova. A ilusão, a mentira, o 
fingimento da ficção aclaram o real ao desligar-se dele, transfigurando-o; e aclara-o já pelo 
insight que em nós provocou (NUNES, 1996, p. 3). 

 

 Nesse sentido, Sartre (1999) afirma que após a leitura não é possível mais fingir a inocência, 

visto que, ao lermos, passamos a experimentar uma dada realidade. Dessa forma, se a leitura pode 

ser um meio de transformar, de humanizar o indivíduo, não há como compreendê-la como um ato 

mecânico, ou seja, “o leitor tem consciência de desvendar e ao mesmo tempo de criar; de desvendar 

criando, de criar pelo desvendamento. Não se deve achar, com efeito, que a leitura seja uma 

operação mecânica [...]” (SARTRE, 1999, p. 42). 

Hans Robert Jauss (1994), escritor e crítico literário alemão, que juntamente com Wolfgang 

Iser é uma das maiores personalidades da estética da recepção, considera que a literatura deve ser 

compreendida em termos de seus efeitos estéticos, mas também a partir dos elementos éticos, 

sociais, psicológicos que possa suscitar. Dessa maneira, a leitura, de acordo com a teoria 

existencialista, é uma possibilidade de levar o ser humano à construção de sua própria essência, pois 

ninguém nasce pronto, mas está constantemente se formando. Nesse sentido, Sartre (1970) afirma 

que o ser humano antes existe, encontra a si mesmo e apenas depois se define, ou seja, a existência 

precede a essência. O ser humano é responsável pelo que é, a existência é sua responsabilidade.  

 
O homem é não apenas tal como ele se concebe, mas como ele se quer, e como ele se 
concebe depois da existência, como ele se quer depois desse impulso para a existência, o 
homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Tal é o primeiro princípio do 
existencialismo. É também o que se chama a subjetividade, e que nos reprovam sob esse 
mesmo nome” (SARTRE, 1970, p. 4).  

 

Em outras palavras, o intuito do existencialismo – que podemos afirmar ter grande 

proximidade com a já mencionada função formadora da leitura literária – “é o de pôr todo homem 

na posse do que ele é de submetê-lo à responsabilidade total de sua existência” (SARTRE, 1970, p. 

5). E, ao afirmar que o homem é responsável por si mesmo, não se afirma pensando estritamente na 
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responsabilidade individual do ser humano, mas que ele é também responsável por toda a 

humanidade. Parte da angústia existencialista se desdobra dessa concepção, visto que  

 
Tudo se passa como se a humanidade inteira estivesse de olhos fixos em cada homem e se 
regrasse por suas ações. E cada homem deve perguntar a si próprio: sou eu, realmente, 
aquele que tem o direito de agir de tal forma que os meus atos sirvam de norma para toda a 
humanidade? E, se ele não fazer a si mesmo esta pergunta, é porque estará mascarando sua 
angústia. Não se trata de uma angústia que conduz ao quietismo, à inação. Trata-se de uma 
angústia simples, que todos aqueles que um dia tiveram responsabilidades conhecem bem 
(SARTRE, 1970, p. 5). 

 

Por isso, a leitura é formadora e transformadora. Apresenta possibilidades de ver o mundo 

de forma diferente em cada obra e leva o leitor a refletir sobre o que lhe é apresentado. Ademais, 

Martin Heidegger, filósofo mestre de Sartre, aborda a ideia de que ninguém é uma ilha, pois cada 

ser humano é um ser-com os outros seres humanos e com o que o cerca, incluindo a natureza.  

 
a intuição heideggeriana não é a do conflito, mas a de uma equipe de remo. A relação 
originária entre o outro e minha consciência não é a do você e eu, e sim a do nós; e o ser-
com heideggeriano não é a posição clara e distinta de um indivíduo em face de outro 
indivíduo, não é o conhecimento, e sim a surda existência em comum de um integrante da 
equipe e seus companheiros (SARTRE, 1997, p. 319).  

 

Heidegger, como explica Werle (2012), afirma que o ser humano esquece que o ser se 

manifesta com o ser humano e com a natureza. E o ser não é algo que se deve querer esgotar, como 

a ciência, com a qual estamos acostumados a lidar. Considerando isso e o fato de que a linguagem é 

a maneira como o ser humano se coloca no mundo, Heidegger se aproxima da poesia. Para ele, ao 

questionarmos sobre a existência humana devemos usar a linguagem mais rica e profunda: a da 

poesia, que é envolvente e vai além de uma simples troca de informação. Ele propõe, então, que se 

tenha uma vida poética (apud WERLE, 2012). E poética tem relação com produção, pois vem de 

poiesis, palavra derivada do termo grego ποίησις, que significa fazer: “A ação ou a capacidade de 

produzir ou fazer alguma coisa, especialmente de forma criativa” (DICIONÁRIO INFORMAL, 

s/d). Assim, Heidegger e a teoria existencialista nos convidam ao reencontro do ser por meio da 

poesia. A importância da literatura, dessa forma, sobressai essa teoria e chega ao nosso dia a dia, de 

maneira singela e como um convite a nos poetizarmos. Diante disso, é importante pensarmos na 

maneira como isso se dá no cotidiano, de maneira mais prática. As diversas maneiras que a 
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literatura humaniza e transforma o leitor se dão pela literariedade do texto, como fora supracitado, 

mas também devido às maneiras como o texto é lido. Em outras palavras, de acordo com as práticas 

de letramento: 

 
[...] se o texto já não diz tudo, nem seu autor é o dono de um sentido para ele, o leitor tem 
sido considerado peça fundamental no processo da leitura. Seja individualmente, seja 
coletivamente, o leitor é a instância responsável por atribuir sentido àquilo que se lê 
(ZAPPONE, 2005, p. 153-154). 

 

 Com isso, fica clara a função social da literatura e de que sem o leitor não há construção dos 

sentidos do texto literário. Sartre (1999) reitera essa ideia: “o objeto literário é um estranho pião, 

que só existe em movimento. Para fazê-lo surgir é necessário um ato concreto que se chama leitura, 

e ele só dura enquanto essa leitura durar” (SARTRE, 1999, p. 35). Após o momento da leitura em si 

muitas vezes nos deparamos com a reflexão sobre o texto. Entretanto, muitas vezes os leitores 

esbarram na etapa de decodificação, sem esmiuçar as entrelinhas e os “não ditos” do texto. Quando 

essa leitura é mediada por um profissional, por um – como a palavra bem explica – mediador, o 

caráter singular do texto literário vem à tona.  

Dessa forma, retomando a ideia inicial de que a literatura é uma necessidade humana e 

considerando a compreensão da leitura literária como um exercício capaz de gerar a realização 

humana, é notório que o texto literário é capaz de propiciar reflexões e compreensões a respeito do 

mundo (e do estar no mundo – retomando as ideias de Heidegger), muitas vezes propiciando 

reflexões existencialistas e com a literariedade e a poiesis tão sugeridas e apreciadas por essa teoria. 

 Por fim, é possível concluir que ainda presenciamos uma situação um tanto quanto 

desoladora em face às desigualdades do país, sejam elas econômicas, sociais ou educacionais. 

Constatar, por meio dos índices aqui expostos tais percalços nos faz questionar a importância 

inclusive deste artigo, defendendo o ensino de literatura. Mediante tanta desigualdade de 

distribuição de renda e de taxas de analfabetismo elevadas, o primeiro ímpeto é tentar fazer com 

que sejam supridas as necessidades básicas, essenciais, para a sobrevivência de uma pessoa. Assim, 

a literatura parece ser algo dispensável, supérfluo e elitizado. Não questionamos aqui o direito de 

todos aos bens fundamentais, como saúde, moradia, alimentação, todavia, acrescentamos, como é 

justamente o título da obra de Antonio Candido (2004), O Direito à Literatura. Percebemos, então, 
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que, em relação aos direitos humanos, não apenas os bens incompressíveis, essenciais, como 

moradia, saúde e alimentação, asseguram a sobrevivência física, mas também os que garantem a 

integridade espiritual. É quando voltamos o olhar para as artes, e aí está incluída a literatura, que 

apresenta três grandes funções: a função psicológica, a função formadora e a função social. 

Ademais, a leitura é transformadora, pois apresenta possibilidades de ver o mundo de forma 

diferente em cada obra e o conduz a refletir sobre o que lhe é apresentado. Assim, o existencialismo 

coloca essa arte como um elemento fundamental para o reencontro com o próprio ser. A literatura é, 

portanto, uma necessidade humana, tal como a necessidade aos bens básicos de sobrevivência, haja 

visto que a compreensão da leitura literária é um exercício capaz de gerar a realização humana, 

garantindo a humanização do leitor.   
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RESUMO 

Com o advento das novas tecnologias, que emergiram no início do século XXI juntamente com a 
globalização, tornou-se possível verificar o papel cada vez mais presente da mídia na vida das 
pessoas. Com o passar dos anos, e com as novas formas de se comunicar, os sujeitos foram 
alterando também sua maneira de se relacionar com o mundo e com os outros, e por sua vez, passou 
a ser cada vez mais interessante estudar as interações atuais por meio das redes sociais. O presente 
trabalho teve por objetivo analisar as possibilidades de configuração do olhar mediado pelas redes 
sociais. Apresentamos os resultados parciais de pesquisa que estamos desenvolvendo sobre essa 
temática. É possível perceber que a virtualização permitiu alterações nas noções de tempo e espaço, 
e a Pós-Modernidade se caracteriza como um momento onde tudo é possível, sem que existam 
limites para as conexões entre as pessoas. Nesse contexto, é interessante discutir sobre o papel que o 
outro ocupa na vida dos sujeitos Pós-Modernos, entendendo que as vezes esse olhar é dirigido ao 
outro por meio das redes sociais, que possuem características próprias. Para isso, consideramos as 
definições dadas por Sartre, a respeito do papel do outro, uma vez que para o autor o outro é visto 
como indispensável para que o sujeito perceba a si mesmo. Sartre menciona que o olhar apreende as 
experiências, ideias e sentimentos do outro, entendemos, pois, que esse olhar tem na pós-
modernidade um alcance próprio, já que os estudiosos desse momento histórico afirmam que as 
relações são mais efêmeras, os vínculos mais superficiais e o imediatismo é a tônica das relações. 
Trazemos as possibilidades, mas também as restrições que podem acontecer nas interações com 
outro por intermédio das redes sociais, e sendo assim, mediante o conteúdo que é disponibilizado 
nas redes, procuramos refletir sobre: Como se dá esse olhar? Os sujeito Pós-Modernos estão “se 
olhando” e, assim, “se constituindo” de que forma? Com essas reflexões, não pretendemos esgotar 
as reflexões sobre o tema, mas sim promover novos questionamentos.  
 
Palavras-chave: Redes Virtuais. Existencialismo. Sujeito. Pós-Modernidade.  
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INTRODUÇÃO 

 

Sartre, frente ao estatuto ontológico irreal da obra de arte, afirma o seguinte: “Essas 

observações nos levam a concluir que o real nunca é belo. A beleza é um valor que só poderia ser 

aplicado ao imaginário e que comporta a nadificação do mundo em sua estrutura essencial” 

(SARTRE, 1996, p. 251). Verifica-se que a atitude estética requer uma inibição do real. Entretanto, 

se partirmos dessa afirmação de Sartre, quais implicações ela gera? Em um primeiro momento, 

podemos encontrar uma proximidade entre o desinteresse da apreciação estética kantiana com a 

conversão imaginária desenvolvida por Sartre, mas não somente isso. Deste modo, como pensar a 

construção do juízo estético que se realiza frente a uma realidade na qual é necessária uma mudança 

de atitude da consciência para efetivar-se?  

 

1. ESTÉTICA DO IRREAL 

 

De acordo com Sartre, a obra de arte é um irreal (SARTRE, 1996), isso significa que, o 

objeto estético somente é produzido através de um ato da consciência imaginante, no qual se realiza 

uma passagem da realidade para a irrealidade. Seja qual for, ele não se oferece apenas pela 

percepção, mas com a atuação da imaginação. Ao olharmos uma pintura enquanto objeto estético, 

estamos diante do fenômeno da expressão artística. Contudo, se levamos em conta apenas a tela em 

si mesma, ou seja, se considerarmos um quadro apenas em sua materialidade, o objeto estético 
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desaparece, pois o que se torna visível é apenas a tela e as tintas. Consequentemente, para surgir a 

visibilidade da figura do retrato é necessário um ato da consciência imaginante, que através de um 

analogon, ultrapassa o real, o que é visto pela percepção, colocando-o em um plano de não-ser por 

meio da nadificação, alcançando o imaginário, por conseguinte, abstraindo o irreal. E assim como a 

obra de arte, a fruição estética é produzida por uma cor real que se manifesta através de um 

analogon. Desse modo, é necessário dirigir-se para a parte material da obra, mas também 

desconsiderá-la e ultrapassá-la. “Eis aí por que Kant pôde dizer que era indiferente que o objeto 

belo, apreendido na medida em que é belo fosse dotado ou não de existência” (Idem, p. 248). 

Segundo Moutinho (2009, p. 305) “Sartre constrói a ideia de uma suspensão da posição de 

existência comparável àquela da Analítica do belo”. 

 
Agora se a questão é se algo é belo, então não se quer saber se a nós ou a qualquer um 
importa ou sequer possa importar algo da existência da coisa, e sim como a ajuizamos na 
simples contemplação. [...] Quer-se saber somente se esta simples representação do objeto, 
em mim, é acompanhada por complacência, por indiferente que sempre eu possa ser com 
respeito à existência do objeto dessa representação (KANT, 1995, p. 49-50). 
 

Kant, na Crítica do Juízo, determina à esfera estética o juízo de gosto, e diferente dos juízos 

morais e dos juízos de conhecimento, os juízos estéticos não contêm um valor de informação 

objetiva (Idem, p. 48). Além disso, a aproximação entre Sartre e Kant não é de espantar, pois de 

acordo com Gérard Lebrun, alguns conceitos de Kant podem ser comparados a noção de 

“neutralização fenomenológica”. Cito Lebrun: “a liberdade estética, ela, impõe uma abstenção em 

relação ao existente em geral. [...] Esse esforço para liberar o prazer do domínio das duas outras 

faculdades, Kant orienta-se assim para a noção fenomenológica de “neutralização” (LEBRUN, 

2002, p. 433). Portanto, o que se tem em ambos autores é o olhar que não se volta para a coisa, mas 

para os seus modos de manifestação.  

 

1.1 O BELO É PRÓPRIO DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA 

 

Ao apreendermos uma obra de arte sabemos o que faz com que ela seja bela. Isso ocorre 

devido a ligação que há entre as suas partes e o todo. Em um quadro, por exemplo, cada pincelada é 

dada formando uma ligação com um conjunto sintético irreal. Segundo Sartre, a obra de arte é uma 
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totalidade. “Creio que Valéry foi quem melhor expressou isso quando disse que, numa obra literária 

bela, as frases não remetiam apenas à frase seguinte, as ideias, os objetos evocados ou os 

personagens não remetiam apenas a uma, duas ou três determinações do conjunto, mas a todas” 

(SARTRE, 1987, p. 08). O todo é constituído de tal forma que cada uma de suas partes é importante 

em si mesma, mas ao mesmo tempo ligadas a todas as outras. “Modelo de Giacometti, por exemplo, 

é o homem e, mais exatamente, um homem cujas partes não se podem isolar, isto é, um homem que 

aparece em bloco e não em uma simples justaposição de braços, pernas, nariz, olhos, etc.” 

(BOTTO, 2005, p. 45). 

Frente a um quadro cada elemento constituinte da obra pode chamar nossa atenção em 

particular, por exemplo, uma cor pode destacar-se a nossos olhos, o traçado feito pelo artista e até 

mesmo a forma de cada pincelada. Porém, somente quando olhamos o quadro como um todo 

captamos a obra de arte, e apenas nesse conjunto de todos os seus elementos que podemos afirmar 

se a cor é bela ou não (SARTRE, 1987). Em O Imaginário, Sartre realiza uma distinção entre o 

prazer estético e o prazer dos sentidos (SARTRE, 1996, p. 247). Ele afirma que certos vermelhos de 

Matisse, por exemplo, provocam uma sensação sensual em quem os vê, contudo, essa sensação é 

simplesmente um prazer dos sentidos, pois podemos apreender o vermelho de modo isolado ou 

como algo percebido no mundo, um vermelho dado na natureza. Entretanto, se realizarmos o 

movimento contrário, ou seja, se apreendemos esse vermelho a partir da totalidade do quadro, ele 

não será mais natural, mas irreal. Logo, o prazer estético torna-se possível através do imaginário. Só 

conseguimos desfrutar verdadeiramente do vermelho e qualifica-lo como belo se apreendermos 

como vermelho do tapete da obra de Matisse, como um irreal.  

No entanto, quando atribuímos a noção de beleza fora da arte, na natureza, por exemplo, 

passamos a qualificar seus elementos como algo que não foram criados ao acaso e através do 

imaginário conferimos a eles a noção de totalidade.  
 

O momento de beleza natural é necessariamente um momento imaginário porque nossa 
percepção das relações das coisas, das imagens e das aparências entre elas nos leva a ideia 
de que isto foi feito de propósito, e que portanto nada prova que a impressão que tivemos 
no fundo não seja subjetiva (SARTRE, 1987, p. 12). 
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Diante de uma paisagem temos um fenômeno imaginário, no qual os eventos acontecem 

como se houvesse algo para além dos motivos reais da presença dos objetos, algo que pudesse 

justifica-los, um criador, um artista. Porém nada nos garante que exista tal artista. Quando lidamos 

com a beleza natural, o imaginário atua como esse possível artista que reúne e organiza os 

elementos reais da natureza. Ao contrário de um quadro, onde tudo que vemos é imaginário, e 

apesar de sua realidade ser composta pela materialidade da tela e das tintas, quando nos referimos à 

beleza, temos consciência de que todo o conjunto foi feito por um artista real e compreendemos que 

tanto os elementos quanto o resultado da obra não foram frutos do acaso. 

Referente a paisagem natural, apenas resta a nós conjecturarmos sobre a natureza de seus 

elementos, por exemplo, a casa que observo poderia ter uma cor que correspondesse melhor com o 

verde da árvore ao seu lado. O artista, por sua vez, ao compor a obra não sonha com a cor da casa 

que melhor conviria, ele a realiza em sua tela. O quadro inventa o acaso, o artista planeja 

construindo uma ordem. Cézanne, ao pintar suas maças, organizou-as de modo que estivessem 

reunidas ao acaso e ao mesmo tempo constituindo relações com as toalhas e com a mesa.  

 
Cada verdadeiro artista, deixa a sua marca, a marca do próprio imaginário, da própria 
maneira de negar a realidade e afirmar a imagem. O movimento artístico implica uma 
primeira visão imaginária e uma sucessiva tentativa de realizar o irreal, isto é, de 
concretizar a própria visão mediante a obra, ou melhor, do ponto de vista sartreano, 
irrealizar o real (BOTTO, 2005, p. 44). 
 

O artista nos dá acasos a admirar, organizados por ele. “Aqui a causalidade é que é aparência 

e poderíamos designá-la por “causalidade sem causa” (SARTRE, 2004, p. 45). Ele recompõe o 

mundo em sua obra e constitui uma totalidade. A diferença em ver uma paisagem na realidade e 

uma paisagem em uma pintura é que no quadro ela apresenta-se de modo elevado, como se o 

mundo de acasos e a beleza tivessem sido produzidos por uma ação: “pinto este mundo do acaso, 

este mundo que não é o mundo do belo, para oferecer-lhes o belo” (SARTRE, 1987, p. 15). O 

artista retoma o mundo, o mundo que é acaso e o apresenta para o público como se esses acasos 

fossem voluntários, ele transforma a facticidade em necessidade: “A obra feita não é mais o produto 

do acaso, ela o tem em sua unidade como legitimado de parte em parte” (NOUDELMANN, 1996, 

p. 185).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto, podemos agora compreender melhor a afirmação de Sartre que o 

real nunca é belo e a beleza somente poderia ser aplicada ao imaginário. “O real nunca é belo” 

implica o desinteresse pela existência real do objeto, consequência de um ato de nadificação 

produzido pela consciência imaginante. Ademais, a atividade estética é própria do imaginário, dado 

que o real é marcado por suas contingências. Verificamos isso quando demonstramos que mesmo 

diante de uma paisagem natural recorremos ao imaginário para encontrar um suposto artista que 

justifique o cenário que vemos, introduzindo uma ordem e totalidade que é própria da arte. 

Buscamos uma segurança no imaginário da “encruzilhada de acasos” que é o real. 

 
Palavras-chave: Arte. Estética. Sartre. Imaginário. Irreal. 
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RESUMO 

Neste trabalho são realizadas reflexões sobre o papel do ensino superior, em especial, o da Pós-
Graduação na constituição do sujeito e da história. Tais reflexões têm sua base no existencialismo 
sartriano, perspectiva filosófico-teórica que fundamenta as atividades técnicas e acadêmicas das 
autoras e que defende que o indivíduo se constitui como sujeito de maneira dialética, na relação 
com a sociedade, com grupos e com a história, por conseguinte, torna-se produto e produtor do 
contexto sociomaterial e histórico. Essa condição que evidencia a liberdade e facticidade, a práxis e 
a história, é compreendida pelo movimento dialético do indivíduo de apreensão e significação desse 
campo, de identificação do que lhe falta e de ação sobre ele para suprir suas necessidades – e que 
neste trabalho será direcionado ao campo do ensino superior, como mencionado. Acredita-se que a 
perspectiva existencial sartriana pode auxiliar no desvelamento do campo material que medeia as 
relações intersubjetivas e sociais em contextos educacionais, contribuindo para a compreensão de 
como nascem, se estruturam e são preservados processos de ensino e aprendizagem. Além de 
disponibilizar o método progressivo-regressivo para que se compreenda o movimento pelo qual essa 
realidade educacional se faz deliberativa do futuro dos envolvidos, Jean-Paul Sartre nos 
disponibiliza meios de auxiliar os envolvidos a refletirem criticamente sobre a condição em que se 
inserem. Conclui-se, portanto, que o existencialismo sartriano contribui para uma educação 
emancipatória. 
  
Palavras-Chave: Pós-Graduação. Práticas sociais. Existencialismo. Sartre.  
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INTRODUÇÃO 

 

As reflexões aqui apresentadas sobre o papel do ensino superior na constituição do sujeito e 

historicidade são fruto de discussões realizadas em disciplina que integra o currículo de um curso de 

Pós-graduação stricto sensu, em nível de Doutorado, e que aborda conteúdos referentes à docência 

no ensino superior e na pós-graduação. Acredita-se que tais reflexões poderão fornecer subsídios 

para que, tanto os já iniciados, quanto aqueles que pretendem iniciar uma carreira docente possam 

refletir sobre a importância do ensino superior e, consequentemente, de suas práticas enquanto 

professores universitários, não só para a formação de novos docentes, mas também e, 

principalmente, para a formação de sujeitos e da história. 

Para que tal objetivo possa se cumprir, discorreremos num primeiro momento sobre o 

contexto atual do ensino superior com a influência que tem recebido do projeto neoliberal. Em 

seguida buscaremos problematizar, a partir das contribuições do existencialismo sartriano, em que 

medida esta realidade educacional influencia nos processos de constituição dos sujeitos que dela 

fazem parte e na construção da história do ensino superior. 

 

1. O CONTEXTO ATUAL DO ENSINO SUPERIOR: A CONCRETIZAÇÃO DO MODELO 

NEOLIBERAL 

 

No texto intitulado “Neoliberalismo e Educação: manual do usuário”, Gentili (1999) realiza 

uma compreensão crítica da forma neoliberal de pensar e projetar a política educacional. Segundo o 

autor, o neoliberalismo deve ser compreendido como um complexo processo de construção 

hegemônica que propõe reformas concretas no plano econômico, político, jurídico, educacional etc. 

, assim como uma reconstrução discursivo-ideológica, a partir da qual passa a legitimar estas 

reformas que propõe como sendo as únicas que podem e devem ser aplicadas no atual contexto 

histórico de nossa sociedade.  

No âmbito educacional, as reformas promovidas pelo neoliberalismo levam a um processo 

que alguns autores (GENTILI, 1999; ALCADIPANI; BRESLER, 1999) denominaram de 

McDonaldização da escola ou McDonaldização do ensino. Tal processo acontece quando as 



  
       
 

 

Página 245 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

instituições educacionais passam a pensar, ser pensadas e reestruturadas sob o modelo de certos 

padrões produtivistas e empresariais (GENTILI, 1999). Nesse processo, o conhecimento, assim 

como os hambúrgueres comercializados nos fast foods, deve ser produzido de forma rápida e de 

acordo com rigorosas normas de controle da qualidade parecidas com aquelas que são próprias do 

campo produtivo e empresarial. 

Importante mencionar que esta busca pelo controle da qualidade, tanto daquilo que é 

produzido nos fast foods, quanto do que é produzido no contexto educacional e acadêmico, cumpre 

com a função de produzir um campo inerte de produções abundantes e heterogêneas que atendam os 

fins institucionais. Para tal feito, há a necessidade do controle da qualidade e da quantidade dessas 

produções através de avaliações dos seus conteúdos e da quantidade institucionalmente 

predeterminada.  

Sabe-se que no campo empresarial não é só a qualidade dos produtos que é avaliada, mas 

também o juramento dos atores envolvidos na produção à marca institucional, na medida em que 

estes devem deixá-la cravada nos produtos que realiza, por conseguinte definir-se por esse signo. 

Ao descumprimento deste voto à instituição são imputados castigos e punições; de outro modo, a 

obediência é reforçada com prêmios e incentivos. Muitas instituições controlam seus trabalhadores 

na reprodução de seus fins, isolando-os entre si no interior de um todo institucional, promovendo, 

assim, uma dura e implacável competição interna entre eles, tal como bem apontou Gentili (1999). 

Neste contexto impera a lógica do quem mais produz, mais ganha, ou seja, da obediência e ou da 

servidão à instituição. 

Gentili (1999) destaca que no contexto educacional esta lógica também está presente. 

Bianchetti e Valle (2014) citam a análise de Liria e García, de que muitos professores, igualmente 

sob o jugo desta lógica, dedicam-se mais a promover o marketing do seu currículo do que a suas 

aulas, pesquisas e a formação de seus alunos para comprovarem a sua produtividade e, com isso, 

garantirem seus empregos e promoções. 

Neste sistema de prêmios e recompensas, que Schlendlindwein (2009) denominou de 

sistema de recompensa científica, a educação passa a ser vista como um grande campeonato em que 

para se sair vencedor vale tudo, inclusive entrar no “jogo da produção destemperada, em que vale a 



  
       
 

 

Página 246 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

permissividade para fraude, como consequência natural das pressões” (KUHLMANN JR, 2014, p. 

28).  

É inegável que, em casos pontuais, estas fraudes cometidas pelos pesquisadores podem ser 

atribuídas única e exclusivamente à má-fé dos mesmos. Trein e Rodrigues (2011, p. 783) alertam 

que tais fraudes tendem a se generalizar em decorrência do “processo crescente de alienação em 

relação ao efetivo valor de uso social do trabalho produzido”. Ou seja, a produção científica pode 

seguir a lógica de que os fins (quantidade de produção) justificam os meios (como se produz). 

Esta forma social de se pensar e projetar a educação e, principalmente, o ensino superior tem 

sérias consequências para a qualidade das produções e também para a vida pessoal e institucional 

dos profissionais que se dedicam ao ensino e à pesquisa na graduação e pós-graduação. Segundo 

Tuleski (2012, p. 1, grifo nosso) a produção em série tem a função de enriquecer grande fatia do 

mercado, alienando “aqueles que mais deveriam denunciar a alienação”. Ademais, o 

enriquecimento do mercado somente ocorre por esta lógica. 

No que diz respeito ao comprometimento da qualidade das produções Kuhlmann Jr. (2014), 

em artigo que busca refletir sobre os problemas que envolvem a publicação de artigos científicos, 

afirma que é frequente ouvirmos editores e pesquisadores queixarem-se da má qualidade dos 

trabalhos submetidos e dos estratagemas ardilosos que são utilizados pelos autores para publicarem. 

Kuenzer e Moraes (2005, p. 1348) alertam para a existência de “um verdadeiro surto produtivista 

em que o que conta é publicar, não importa qual versão requentada de um produto, ou várias 

versões maquiadas de um produto novo”.  

Na inexequibilidade de produzir quantidades com qualidade, a comunidade acadêmica tende 

a realizar suas produções científicas pautando-se no modelo de maior peso pelo qual é avaliada – o 

quantitativo, método utilizado pelas instituições avaliadoras das universidades, e que compõem o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC). Este parâmetro negligencia, por ventura, a apreciação 

procedente dos que podem (ou poderiam) ser beneficiados com a qualidade de suas produções. 

Além de comprometer a qualidade daquilo que vem sendo produzido nos cursos de 

graduação e pós-graduação, pesquisas (SANTANA, 2011; BIANCHETTI; VALLE, 2014) apontam 

que este modelo de educação com objetivos mercantilistas também compromete a qualidade de vida 

dos docentes pesquisadores, uma vez que estes têm sua saúde física e mental prejudicada e suas 
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possibilidades de lazer e de descanso reduzidas, ou até mesmo suprimidas, para que possam dar 

conta das exigências que lhes são impostas.  Acompanhando o raciocínio de Tuleski (2012), o 

desenvolvimento da ciência está seguindo a mesma lógica alienante do desenvolvimento industrial.  

Ao se instituir ações que devem ser perseguidas nesse âmbito universitário, essas ações 

encontram seu lugar-comum neste ambiente; e a cotidianidade dessas ações, isto é, a temporalidade 

que permanecem, oportuniza que se naturalizem, sendo assim apreendidas por concepções acríticas. 

Isso pôde ser constatado por Bianchetti e Valle (2014) em suas pesquisas com coordenadores e 

orientadores vinculados a programas de Pós-graduação stricto sensu, os quais mostraram acomodar-

se a esse contexto e que, no máximo, “apontam soluções que podem ser caracterizadas como saídas 

individuais ou microrresistência” (p. 99). 

Não podemos, contudo, deixar de mencionar algumas iniciativas propostas por alguns 

pesquisadores que buscaram se rebelar contra essa mercantilização da ciência, tais como o 

slowpublishing proposto por Schlendlindwein (2009) e os boicotes coletivos e abaixo-assinado 

contra a Elsevier, a maior editora de periódicos científicos, que gera revolta entre os pesquisadores 

por cobrar para publicar um artigo e também pelo acesso a suas publicações (TULESKI, 2012). 

Não obstante, quais implicações destas transformações no contexto da educação na 

constituição dos sujeitos? Como o existencialismo sartriano pode nos auxiliar a compreender essas 

implicações? Vejamos a seguir. 

 

2. O CONSTITUIR-SE SUJEITO NO E DO ENSINO SUPERIOR 

 

Embora tenha sido formado na Filosofia e seja mais conhecido pelas suas obras filosóficas, 

tais como O Ser e O Nada: Ensaio de ontologia fenomenológica (1943), Questão de Método (1960) 

e A Crítica da Razão Dialética (1960), Jean-Paul Sartre (1905-1980) não se restringiu ao campo de 

sua área de formação, mas buscou também estudar e problematizar as ciências humanas de maneira 

geral e, entre elas, a ciência psicológica, uma vez que defendia a importância de que tais ciências 

tivessem um papel efetivamente transformador na organização da sociedade na qual estava inserido 

(SCHNEIDER, 2011). Simone de Beauvoir (2010, p. 48), companheira de toda a vida de Sartre, 

afirmou que para ele: “[...] o que interessava antes de tudo eram as pessoas. À psicologia analítica e 
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empoeirada que ensinavam na Sorbonne, ele [Sartre] desejava opor uma compreensão concreta, 

logo sintética, dos indivíduos”. 

Esta forma de compreensão deveu-se também a Fenomenologia, corrente filosófica que teve 

como seu fundador Edmund Husserl (1859-1938), que influenciou grandemente o pensamento de 

Sartre. Uma das principais contribuições da Fenomenologia foi afirmar que a consciência é 

intencional, ou seja, que é sempre consciência de alguma coisa, pois está sempre voltada para um 

objeto e, com isso, enfatizava a correlação constante entre consciência e mundo. Forghieri (1993, p. 

15) aponta que com esta noção de intencionalidade, “há o reconhecimento de que o mundo não é 

pura exterioridade e o sujeito não é pura interioridade, mas a saída de si para um mundo que tem 

uma significação para ele”. 

Percebe-se, então, que a perspectiva existencial sartriana, influenciada pela fenomenologia 

husserliana, concebe que o homem e mundo constituem uma unidade indissociável, cuja relação se 

dá pela intencionalidade humana e pela possibilidade de transcendência que esta oferece.  

Além de vermos na obra de Sartre uma compreensão do humano como um ser concreto, 

situacional e relacional, percebe-se ainda a compreensão de sua constituição a partir de uma 

perspectiva histórico-dialética. Ao falarmos de constituição do sujeito estamos nos referindo a uma 

unidade sintética da relação dialética entre subjetividade e objetividade, singular e universal, 

indivíduo e coletivo, que o identifica como sujeito, isto é, esta unidade revela o ser que o sujeito 

busca ser.  

Na obra Questão de Método, Sartre (1987) enfatiza que o que caracteriza o gênero humano e 

cada sujeito particular é o processo de tornar subjetiva a realidade objetiva para, em seguida, 

objetivar a subjetividade num movimento de afirmação e negação do momento vivido. Neste 

processo de construção de sua essência o homem realiza o duplo movimento que ocorre em curso – 

o de se apropriar dos determinantes impressos nas produções socio-históricas, significa-los, e o de 

agir sobre elas, as subjetivando, ou seja, deixando a marca de sua singularidade no campo 

sociomaterial e a deste campo em si.  

Em sua obra, Sartre enfatiza que “o homem caracteriza-se antes de tudo pela superação de 

uma situação, pelo que ele chega a fazer daquilo que se fez dele, mesmo que ele não se reconheça 

jamais em sua objetivação” (SARTRE, 1987, p. 151-152). O que este autor nos diz é que nem 
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sempre encontraremos no campo material produzido historicamente pelos indivíduos o que poderá 

satisfazer nossas necessidades. Diante da escassez deste campo, que medeia nossas relações e que 

se apresenta para nossa subjetividade como necessidade, há a exigência de que algo seja feito. À 

vista disso, podemos superar a situação adequando nossas necessidades ao que ele nos oferece, ou 

produzindo o que realmente precisamos. 

Este processo de superação, que consiste no movimento do sujeito de estar sempre além de 

si mesmo, em direção ao novo, ao inexistente, a uma nova objetividade, foi nomeado por Sartre 

(1987) de projeto. Pelo projeto há negação de uma situação definida em prol de uma situação que 

não existe. É por este motivo que podemos compreender a práxis humana como negatividade e 

positividade: negatividade com relação às condições já postas e positividade com relação ao ainda 

não existente, ao futuro (VACCARO, 2014).  

Dissemos anteriormente que a perspectiva existencial sartriana enfatiza o caráter relacional 

da realidade humana. Pode-se pensar, então, que este processo de constituição de um sujeito não 

ocorre num meio isolado, mas com outros homens que também estão se constituindo, se 

singularizando, construindo suas histórias individuais e a história coletiva. Sobre isso, Boëchat 

(2011, p. 26) aponta que 

 
o homem está longe de surgir como Robinson Crusoé, ou seja, corpo e consciência numa 
relação solitária com o mundo. Ao contrário, essa é uma trilha povoada e articulada pela 
coexistência de uma infinidade de consciências. Múltiplas consciências, todas elas 
desveladas como consciências necessariamente livres, interrogantes, desejantes, 
significantes e historializantes; cada uma delas enfrentando a própria facticidade e a 
contingência que fundamenta sua aparição no mundo; cada uma delas sofrendo a exigência 
e a violência da inércia material circundante; cada uma delas, portanto temporalizando-se 
sobre o pano de fundo da problemática histórica. 

 

Não obstante, nem Crusoé poderia se constituir como sujeito sem antes de ter naufragado e 

vivido solitariamente durante alguns anos em uma ilha, ter experienciado a vida social na Inglaterra 

do século XVII. A trajetória solitária na ilha não torna Crusoé um self made man (utilizando uma 

expressão americana que designa o homem que se faz por conta própria), tampouco dependeu somente 

de sua competência a sobrevivência e adaptação na ilha.   

Crusoé adequou a cultura inglesa da divisão do tempo à rotina de trabalho e da cesta, bem como 

exerceu diversos ofícios – carpinteiro, cultivador, ceifeiro, oleiro, cesteiro, moleiro, pedreiro. Também 
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ambicionou a conquista de espaços mais abundantes da ilha, e com isso aumentar sua riqueza 

equivalente à sua condição na ilha, tal como fizera a nação inglesa. Sendo assim, concordamos com 

Vaccaro (2014) e Freitas (2018) quando afirmam que a práxis humana é mediada social e 

materialmente, e que a compreensão desta mediação é de suma importância para o melhor 

entendimento dos processos de constituição do sujeito,  haja vista haver a necessidade de se 

considerar as relações do indivíduo com coletivos, grupos e com o campo da materialidade em que 

está inserido . 

Em O Ser e O Nada, Sartre (2011) dedicou uma das quatro partes da obra para a discussão a 

respeito do Outro e das relações estabelecidas com este. Nesta obra, o filósofo afirmou que a 

presença do Outro é um fato incontestável e que nos alcança em nosso âmago. Isso porque em todos 

os momentos de nossa existência nos deparamos não só com os outros concretamente, mas também 

com as significações deixadas por estes antes mesmo de nosso existir.  

Nesta mesma obra, Sartre (2011) abordou algumas formas pelas quais nos relacionamos com 

o Outro. A primeira delas se dá através do olhar que, na teoria sartriana, é a forma de relação com o 

outro que faz com que possamos nos perceber na situação, ou seja, a partir do olhar do Outro me 

percebo de determinada forma. É por isso que o filósofo afirmou que “para obter qualquer verdade 

sobre mim, é necessário que eu considere o outro” (SARTRE, 1970, p. 11).  

Para esclarecer o fenômeno do olhar, Sartre (2011) realizou uma comparação deste 

fenômeno com o mito da medusa, pois, assim como no mito, somos petrificados, engessados no 

momento em que nos deparamos com o olhar do outro que nos confere qualidades objetivas. Assim, 

os juízos que formulo a meu respeito, tal como o de ser um bom aluno ou um bom professor, são 

formulados a partir do olhar do Outro que me confere tais características e me objetifica de 

determinada forma, atribuindo-me uma essência. 

Relacionadas a esta primeira forma de relação com o Outro, que se dá através do olhar, estão 

outras duas formas mencionadas pelo filósofo: a assimilação do Outro e a objetivação do Outro. A 

primeira, segundo Sartre (2011, p. 455) “trata-se [...] de fazer-me ser adquirindo a possibilidade de 

adotar sobre mim o ponto de vista do Outro”, ou seja, diz respeito ao modo de relação em que busco 

realizar meu ser adotando o ponto de vista do Outro.  
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A objetivação do Outro, no que lhe diz respeito, é um tipo de relação que se contrapõe a 

assimilação do Outro e que ocorre quando contrapomos o nosso olhar a ele, “recuperamos nossa 

transcendência, [...] e nos tornamos sujeitos, alienando quem está em frente e fazendo-o objeto” 

(VACCARO, 2014, p. 65). Percebe-se, então, que as duas formas de relação se opõem, uma vez que 

o fracasso de uma acarreta a adoção da outra. No entanto, na Crítica da Razão Dialética (2002), ao 

conceber a dialética na história, Sartre supera este conflito de consciências pela identidade de ação, 

em que os indivíduos podem agir juntos de modo a suprir uma necessidade comum; ou mesmo 

recusar sua liberdade e se engajar em uma causa alheia por considerar seus benefícios sociais. 

Na condição de levarmos as contribuições de Sartre, principalmente no que diz respeito à 

forma como o filósofo concebe a constituição do sujeito e historicidade, para o campo da educação, 

podemos pensar que, assim como o contexto social, histórico, cultural, econômico e político, o 

contexto educacional em que estamos inseridos também contribui para a constituição do gênero 

humano de maneira geral e de nossa constituição enquanto sujeitos singulares na medida em que 

nos apropriamos das práticas educacionais que estão colocadas e que são frutos de objetivações 

deixadas por gerações passadas. 

Assim, ao ingressar na Graduação ou Pós-Graduação tanto no papel de docente, quanto no 

de discente, nos deparamos com objetivações, como políticas educacionais e projetos pedagógicos, 

por exemplo, que não foram construídas por nós, e esses fornecem o contorno para nossa formação 

também enquanto sujeitos. 

Ao concordarmos com Diogo e Maheirie (2007, p. 147) que afirmam que “quando ocorrem 

grandes mudanças – sociais e culturais – como as provocadas na contemporaneidade, o sujeito é 

plenamente afetado”, somos levados a reflexão sobre quais sujeitos estão sendo forjados por estas 

transformações que vem ocorrendo no Ensino Superior e, principalmente, nos programas de Pós-

Graduação, decorrentes da influência do projeto neoliberal que contribui para a mercantilização da 

ciência e do conhecimento.  

Acredita-se que um contexto que prioriza a venda do conhecimento ao seu uso, a quantidade 

de produções à sua qualidade, a repetição à criação e a simples divulgação de resultados de 

pesquisas sem uma preocupação com a discussão acerca dos conhecimentos produzidos, contribui 



  
       
 

 

Página 252 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

mais para a deformação e alienação do que para a formação e emancipação dos sujeitos – alunos e 

professores – que o vivenciam. 

Como mencionado, se pensarmos em uma perspectiva existencial sartriana não podemos 

afirmar que o homem é um simples produto das condições objetivas e, no caso que aqui está sendo 

tratado, dessas políticas e práticas educacionais. Isso porque, tal como afirma Zanella et al. (2006, 

p. 24).  

 
o sujeito precisa ser analisado como produto do coletivo, como singularização da 
universalidade, mas ao mesmo tempo como produtor singular da coletividade. É importante 
que o sujeito seja visto, analisado e compreendido como produtor das forças sociais, 
econômicas, políticas e também afetivas, ideológicas, de distintas racionalidades, objetivas 
e subjetivas ao mesmo tempo.  

 

Isso significa dizer que enquanto docentes, pesquisadores e alunos de Pós-Graduação 

também somos produtores da realidade educacional em que estamos inseridos e contribuímos para a 

sua manutenção ou superação. Exemplo desta condição é quando produzimos conhecimentos em 

condições remotas (no tempo estipulado para as aulas, a partir de conhecimentos desmembrados em 

disciplinas etc.). 

Não raro, observa-se no contexto do ensino superior e, principalmente, nos programas de 

Pós-Graduação, a relação que Sartre intitulou de assimilação do Outro. Isso pode ser percebido, por 

exemplo, quando pesquisadores em formação têm sua liberdade tolhida para escolherem o que 

pesquisar, devendo se encaixar no projeto de seu orientador. 

Relações em que uma parte prescreve o futuro da outra podem ser fontes de sofrimento, 

trazerem prejuízos tanto para a qualidade de vida, quanto para a qualidade de suas produções, tal 

como alerta Schneider (2002) para o fato de que esta forma de relação pode ser fonte de casos de 

sofrimento quando as pessoas não suportam a pressão objetificante do ponto de vista alheio e, 

acabam se alienando completamente, deixando de participar da construção de seu ser, uma vez que 

este passa a ser conferido pelo Outro. 

Em contrapartida, não é incomum encontramos orientadores que exercem mediações que 

contribuem significativamente não só para a formação de docentes, mas também para a constituição 

de sujeitos comprometidos com a construção e transformação da história do ensino superior. 
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Acreditamos que estes orientadores conseguem compartilhar projetos ou igualmente abdicar dos 

seus para auxiliar os orientandos a apropriarem-se reflexiva e criticamente dos seus. 

Ademais, pode-se observar a assimilação do Outro pelas instituições de fomento e de 

avaliação que fazem parte do sistema educacional. E um aspecto que merece ser salientado é que 

nesses movimentos de slowscience, slowpublishing e congêneres, há uma reflexão e um projeto de 

fazer ciência - a formação profissional e científica e todas as atividades que lhe são pertinentes - que 

está na contramão do projeto atual, cujas características são a fragmentação, o imediatismo, o 

produtivismo. Privilegia-se nesses movimentos o labor intelectual no timing necessário para a sua 

produção, sua maturação e sua publicização, um projeto que não é para agradar rankings e fomentar 

cada vez mais competitividade entre os atores e sofrimento psíquico dos envolvidos nos processos 

educativos. São movimentos que podemos chamar de ‘Resistência’, e que chegam a ser irônicos 

com seu antagonismo, visto que a resistência aos modelos fast é realizada com ações que primam 

pela qualidade da educação e da ciência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As Instituições, na figura dos coletivos dos indivíduos que as instituem, querem que seu 

projeto coletivo seja mantido pelas singularidades. Como na relação Eu-Outro a constituição do 

sujeito dá-se pelo olhar alheio, a Instituição ratifica o poder deste olhar nas organizações 

hierárquicas estabelecidas de acordo com as funções e tarefas de cada membro. O poder hierárquico 

ocorre a partir da díade primária relacional (Eu-Outro), mas esta relação é constituinte e constituída 

nos e pelos grupos e as próprias instituições. 

Desta maneira, em uma Instituição de Ensino Superior (IES), algumas práxis são controladas 

hierarquicamente por Instituições governamentais, com poder superior a ela. Outras ações, quando 

há autonomia universitária, são controladas pela própria IES. O lugar que um grupo ocupa na 

estrutura hierárquica, é proporcional a sua autonomia e aos instrumentos e ferramentas que dispõem 

para superar a alienação de suas práxis. Esses conjuntos sociais práticos que ocupam o ápice da 

pirâmide, ao produzirem algo, por exemplo, critérios de avaliação por produtividade acadêmica, 

prescreverão as necessidades futuras dessa comunidade – o produtivismo. Preconizarão, 
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concomitantemente, um futuro-fatalidade – o adoecimento da comunidade acadêmica em vista do 

estresse cotidiano; a educação reprodutora de reprodutores nas bases preditoras do Ser-profissional 

a ser formado; e as demais sequelas produzidas ao se procurar atender somente as necessidades 

produtivas e econômica do mercado. 

Observou-se no bojo de contradições que, para serem superadas pela recusa deste futuro real 

que a história já nos aponta, necessita antes que as pessoas que sofrem ou sofrerão essas sequelas, 

mas que estão cegas a essa necessidade, tenham consciência de onde e como buscam atender suas 

necessidades, isto é, de que já condicionaram suas necessidades pelos modos e meios que as 

suprem. E não esperemos que essas mudanças ocorram a partir da totalidade institucional, ela só 

poderá ocorrer, genuinamente, pela identificação de cada um, das necessidades e das ações que 

buscam atendê-las com outros fins que antagonizam a ideologia neoliberal e a sua produção de 

desigualdades sociais. Assim, haverá a possibilidade de insurgir deste coletivo, que agrega as 

pessoas de fora e que substitui os indivíduos sem parcimônia, grupos que se fazem revolucionários 

aos modelos de ensino instituídos. 

Quando buscamos denunciar esta realidade do ensino neoliberal, visamos mostrar que ela 

também produz seus excedentes. Estes serão os que continuarão reproduzindo um sistema que, no 

que lhes concerne, define os que irão usufruir dos bens por ele produzido. Nem todas as crianças 

têm acesso à educação infantil, fundamental e básica; dos que conseguem se formar no ensino 

médio, muitos não ingressam no ensino superior; nem todos os egressos de uma faculdade 

conseguem ter acesso a uma pós-graduação; nem todos pós-graduados têm acesso ao mercado de 

trabalho na profissão para a qual se preparou; e assim, esses excedentes qualificados vão 

preenchendo vagas menos especializadas ou encorpando o coletivo de desempregados (FREITAS, 

2018). 

Esta impossibilidade não ocorre somente pela escassez de vagas ou condições financeiras 

instituídas. A ideologia do Ser-produtivo é construída de maneira complexa, por isso, ao ser 

incorporada pela comunidade acadêmica, que também a produz, impossibilita de realizar, na 

prática, uma educação crítica. À vista disso, muitos graduados serão eliminados em seleção de pós-

graduação por não apresentarem tais condições exigidas, muitas vezes eliminados pela própria IES 

que o formou, a qual retornam para continuar seus estudos. Atualmente, a titulação de Mestre ou 
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Doutor é projeto institucional balizado nas necessidades do mercado, e não de formar pessoas 

críticas capazes de identificarem essas contradições. Ademais, mesmo que se conquiste o título, 

toda a experiência durante o curso será mortificada no Ser-profissional apreendido socialmente 

pelos títulos elencados no currículo lattes.    

Reafirmamos que as reflexões realizadas até o presente momento, que enfatizam o fato de o 

homem ser simultaneamente produto e produtor da realidade em que vive, nos permitem alertar 

para a responsabilidade que todos os envolvidos no cenário educacional – alunos, pesquisadores, 

professores, coordenadores, revisores e editores de periódicos etc. – têm para com a construção da 

história do ensino superior, história esta que pode contribuir para a (de)formação não só de novos 

docentes, mas também na (de)formação de novos seres humanos. 

Ao passo que somos produtores da realidade educacional em que vivemos, podemos e, até 

devemos, levar para esta realidade a preocupação que Sartre tinha com o papel das ciências 

humanas de maneira geral, pois assim como o filósofo defendia que ciências como, por exemplo, a 

Psicologia, Filosofia, Sociologia e História deveriam ter um papel transformador na organização da 

sociedade, defende-se que a Educação – em todos os níveis e, também no nível superior – deva ter 

um papel transformador não só na história dos sujeitos inseridos neste contexto, mas na história 

coletiva.  

Consideramos que, ao enfatizar que o homem nasce como uma total indeterminação e que 

constrói a si e a história coletiva na medida em que exerce sua existência, o existencialismo 

sartriano auxilia para a compreensão de que as práticas educacionais não devem ser orientadas 

como determinantes do sujeito, mas para sua emancipação. 
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RESUMO 

Este trabalho tem por finalidade apresentar um levantamento teórico acerca da crítica realizada por 
Sartre quanto a objetificação da consciência, presente nas teorias deterministas da psicologia e 
psicanálise. Compreende-se, com o autor, por “reflexão impura” a atitude de colocar a subjetividade 
humana como coisa estática passível de ser apreendida e cristalizada em conceitos puros, que se 
confirmariam em todo ser humano, o que se vê presente na abordagem freudiana, por exemplo, 
quando é o inconsciente um determinante direto do sujeito. Do mesmo modo, sua crítica se dirige as 
teorias mecanicistas que determinam o psicológico humano pelo que é exterior, como a influência 
da sociedade ou herança biológica. Para o autor, que compreende a humanidade como liberdade em 
situação, não se pode fundar a consciência em pressupostos universais, pois nenhum estado encerra 
as possibilidades de modificação do sujeito, visto que todas as suas ações refletem na realidade um 
projeto fundamental, uma escolha prévia de si que se afirma e se realiza em cada ato, ou seja, uma 
totalização-em-curso. Sendo assim, quando a psicologia aborda o sofrimento humano como simples 
efeito de causas fixas, ela anula a autonomia e a responsabilidade do sujeito pelo seu próprio estado 
presente, assim como sua possibilidade de tomar conhecimento do que tem feito de si e se 
transcender, superar o atual estado e projetar-se, visto que o futuro é colocado como um mero 
resultado, puro reflexo, uma vez que a humanidade é posta aqui como dado natural, um todo que 
apenas se repete nas partes; o que não se confirma quando observados os indivíduos, que reafirmam 
em vida a impossibilidade de se sistematizar a experiência humana. A proposta de Sartre, em 
contrapartida, denominada psicanalise existencial, é que o ser humano, quando em análise, não seja 
tomado como simples produto de leis universais, tal que após o conhecimento de tais leis apenas 
conforma-se com uma suposta realidade imutável. Mas sim, que seja tomado como uma unidade 
sintética, criada pelo próprio sujeito que é como consciência em ato, que reconhece e revela a 
escolha fundamental de seu ser quando toma conhecimento de si, e que pode, a partir disso, 
continuar a projetar-se do mesmo modo ou modificar-se completamente, visto que é sempre livre 
para fazer o que pretende de si, pois ainda que o meio possa lhe impor certas circunstâncias, as 
possibilidades de escolha e movimento nunca estão totalmente encerradas, e cabe ao sujeito, 
portanto, decidir e fundamentar sua própria decisão, visto que não há um dado geral e estático em 
que se apoiar.   
 
Palavras-chave: Subjetividade. Psicanálise. Existencialismo. Sujeito. Psicologia.  
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RESUMO 

A presente pesquisa se inscreve em um projeto mais amplo, de doutoramento, cujo objetivo consiste 
em traçar a genealogia da Sociologia Clínica e de seus dispositivos metodológicos. Sobretudo em 
seus primórdios, autores como Marcel Mauss, Max Weber, Sigmund Freud e Jean-Paul Sartre 
exerceram influência direta na construção desse arcabouço teórico. Nessa esteira, pretendemos 
nesse trabalho compreender de que modo os aportes sartreanos nos permitem elucidar as relações 
entre os conceitos de história e historicidade próprios à démarche clínica.  Em suma, partindo da 
irredutibilidade entre o social e o psíquico, os precursores da Sociologia Clínica francesa se 
engajaram na criação de uma abordagem que integrasse o conhecimento intelectual e o 
conhecimento sensível, isto é, o plano da reflexão e o da experiência. No bojo dessas inquietações, 
dois registros assumiram centralidade: o da história e o da historicidade. O primeiro remete a nossa 
história social, ou seja, as heranças que herdamos em termos de estruturas sociais, de classe, 
ideológicas, culturais, econômicas, familiares e afetivas. Quando Vincent de Gaulejac pontua que o 
indivíduo é produto de uma história na qual busca se tornar sujeito, há em sua afirmação um duplo 
sentido. Ao mesmo tempo em que nos diz que sua história provém de uma história comum, a qual 
condiciona sua identidade, ela é também uma história profundamente singular, pois cada ser 
humano é diferente do outro. A história, portanto, influencia nossos destinos e escolhas, mas não os 
decide. O indivíduo não se reduz a um depositário passivo de transmissões e heranças. Logo, a 
historicidade se refere a essa capacidade de agir, modificar sua própria história, confrontar suas 
raízes e fantasmas. É na construção de sua historicidade que o indivíduo afirma sua existência social 
e sua identidade narrativa como sujeito de desejo, criador de sua própria. À guisa de conclusão, 
notamos que esta última conceituação foi substancialmente assentada no pensamento de Sartre. No 
momento que o autor prefigura que o importante não é o que se fez do homem, mas sim aquilo que 
ele faz daquilo que fizeram dele, coloca-se em primeiro plano a capacidade do sujeito de se 
historializar, mudar sua relação com o mundo e construir seu “projeto de ser”. 
 
Palavras-chave: Jean-Paul Sartre. Sociologia Clínica. Historicidade. 
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Nesse texto busca-se realizar o diálogo entre a filosofia de Sartre e o tema da educação, o 

que se constitui em grande desafio, pois Sartre não interrogou, nem escreveu texto algum sobre essa 

questão. Relacionar ao campo da educação uma discussão filosófica não dirigida a esse propósito é 

desafio instigante àqueles que buscam pensar a educação numa compreensão de não aceitação do 

que está instituído, um caminho que está por se fazer a todo o momento.  

Pensar a educação com a filosofia sartriana exige não aceitar uma definição pronta e acabada 

de homem e de sociedade, pois é interpretação crítica que procura a compreensão da realidade, do 

existente e obriga a formular questões fundamentais tais como: qual o sentido da educação? O que é 

educação? O que é o homem? a sociedade? Se a filosofia é questionamento permanente e radical da 

origem e razão de ser do homem e do mundo; se a educação visa à humanização do homem, é 

preciso compreendê-las, inerentemente, inter-relacionadas. Assim, o trabalho da filosofia e da 

educação se assemelha no sentido de que são dimensões que se fazem no reconhecimento do 

homem, de si mesmo e de seu saber como consequência de sua existência, das condições e da 

facticidade histórico-social do seu ser-no-mundo. 

Sartre desenvolveu sua filosofia sobre o fenômeno de ser, procurando captar o ser mesmo do 

fenômeno. Seu objeto de reflexão foi a compreensão dos homens como seres livres, responsáveis, 

comprometidos e engajados com sua situação existencial. A constituição de sua filosofia foi 

fortemente influenciada pela fenomenologia husserliana. Em Husserl “todo objeto intencional 

reporta à consciência”, mas essa consciência não é materializada pelo, ou no sujeito como se fosse 

uma coisa, localizada em um órgão de seu corpo. É, sim, uma manifestação de seu eu empírico, 

fonte pura de significações que dão sentido ao mundo que o cerca. Dessa forma, “o sujeito assim 

situado no mundo e sofrendo sua ação é também aquele que pensa o mundo” (MERLEAU-PONTY, 
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1973, p. 31). Esse homem se faz no mundo e constitui esse mundo por meio do pensar e agir 

coerentemente, respondendo de diversas formas às situações e vivências.  

Sartre encontrou, em Husserl, os principais elementos para constituir sua filosofia e seu 

método descritivo fenomenológico. Retoma a todo momento as ideias e conceitos desse filósofo, 

deixando clara a pretensão de continuar e radicalizar seu trabalho. Retira da consciência todo seu 

conteúdo, demonstrando que ela é o nada, não tem substância ou localização. Assim, a consciência 

"não é um lugar onde se armazenam os objetos, as percepções, lembranças e imaginações. Ela é um 

nada que se projeta no mundo, em algo que está fora dela" (SOUZA, 2003, p.133). Esse é o 

movimento de intencionalidade fundado por Husserl, e que Sartre assenta sua obra filosófica. A 

intencionalidade é o ato primordial da realidade humana em que a consciência se acha fora, rumo ao 

mundo, aos objetos. É uma transcendência na imanência.  

A consciência é intencionalidade, ato, e não coisa. A grande descoberta husserliana é a 

intencionalidade, sendo o conhecimento apenas uma das formas possíveis da consciência, que surge 

junto com o objeto. O que implica em entender todas as manifestações da consciência como formas 

diferentes de pôr o mundo. “A consciência e o mundo são dados de uma só vez: por essência 

exterior à consciência, o mundo é, por essência, relativo à ela” (SARTRE, 2005, p.56).  

Enfim, cabe ao homem que é sua própria realidade, constituir-se como essência de ser, por 

meio da indeterminação de ser em situação, desde o nascimento até sua morte. Assim, não tem onde 

se apoiar ou refugiar, e fica obrigado a suportar o peso e a responsabilidade de sua liberdade, de 

suas escolhas no mundo. Somente lhe resta assumir-se como responsável por suas escolhas, por seu 

fazer, suas ações, sua vida, estabelecendo-se suas próprias normas, ou seja, sendo autônomo, 

engajado no mundo em que vive. Sem um caminho pré-estabelecido, mas num projetar-se 

constantemente, o homem escolhe seu ser a cada momento, lançando-se às possibilidades de sua 

existência. Dessa forma, se descobrirá “na estrada, na cidade, no meio da multidão, coisa entre as 

coisas, homem entre os homens” (Sit. I, p. 57).  É o único responsável pelas escolhas que faz.     

Esses fundamentos são de grande importância para pensar uma educação que se faça pela 

referência sartriana, pois alteram o modo de pensar e compreender o homem e sua relação com o 

conhecimento e com o mundo. A consciência sendo a realidade humana que desliza rumo ao objeto, 

às coisas, ao mundo, não os apreende em seu interior, ao contrário estabelece com eles uma relação 
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de negação. Resulta daí que o conhecimento é pura negatividade, pois a consciência não acrescenta 

nada ao objeto. O conhecimento é abertura da consciência ao objeto, o que caracteriza a realidade 

humana como movimento entre ser e nada.               

A educação nesse sentido constitui-se como formação do homem para ser, viver e conhecer 

na busca da transformação humana e social. Afirmamos, dessa forma, a pertinência e a relevância 

deste estudo para a compreensão da lógica massificadora e adestradora dos sujeitos. Pensar a 

educação com o olhar da filosofia implica interrogar e compreender escolhas e tensões 

epistemológicas, ontológicas, éticas, políticas e estéticas. Nesse saber que pensa o paradoxo da 

existência humana, a formação é a possibilidade de realização do humano. A educação é parte 

inseparável da formação humana e, como prâksis, constitui-se na relação com o outro, mediada pela 

cultura, interrogando o sentido do modo de vida em sociedade, os conflitos, o ensinar e o aprender, 

o homem, a sociedade e a relação entre eles.  

Para Sartre a imaginação é importante forma de existência da consciência, e procura elucidar 

o significado da imaginação por meio do questionamento de como se produz a imagem.  Depois de 

uma rigorosa crítica à visão clássica da concepção de imagem, afirma que a imagem não é uma 

coisa, não é exterioridade, ao contrário, é consciência, é ato intencional. “Um trabalho sobre a 

imagem deve se constituir como uma eidética da imagem, isto é, fixar e descrever a essência dessa 

estrutura psicológica tal como aparece à intuição reflexiva” (1978, p.99). A imagem é a forma do 

pensamento irrefletido. 

Sartre estabeleceu o primado da existência e, diante do conhecimento, destituiu a 

supervalorização do intelectualismo da consciência, que em sua filosofia deixa de ser interioridade, 

para se fundar na e pela existência. Sendo pura existência, é anterior a qualquer conhecimento. O 

mais importante, então, não é o conhecimento, que é um modo de existir, mas sim a existência, que 

é pura espontaneidade, liberdade. É a realidade humana, a consciência, que primeiro existe e 

estando no mundo, pensa, percebe, conhece, imagina. O homem é ser-no-mundo, situa-se nele, age 

e abre-se ao ser, aos objetos, ao mundo. Dessa forma, a educação que é facticidade no mundo, 

volta-se para os vividos, para a existência, para o existir humano e suas possibilidades de 

conhecimento, de criação, de ação e de reflexão no mundo, pois é existindo que se conhece e não o 

contrário.   
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O homem não tem uma essência ou natureza humana a ser educada, moldada ou ensinada, é 

existência. A imaginação é um modo de existir da consciência, ideia fundamental a quem pensa a 

educação com Sartre, pois a imagem é uma forma de saber imediato. Na imaginação, que é o 

correlato da imagem, o objeto se dá como síntese de elementos, um saber do objeto. Existir é ser 

nada, permanente possibilidade e liberdade. A consciência existe, e os objetos são, têm essência 

determinada, estão dados, independente da existência. A realidade humana é consciência que existe 

e cria sentidos e significados, constituindo sua essência em vida. 

A consciência imaginante, tem fundamental, importância para a vida humana porque põe o 

não-ser, possibilidade sempre viva de vir-a-ser. O imaginário, não é do âmbito da necessidade, do 

imediato, da previsibilidade utilitária, do controle pragmático, ao contrário não é determinado, é 

sem previsibilidade, é pura espontaneidade, faz-se possibilidade sempre. A liberdade se põe na ação 

do homem no mundo, ao realizar-se no reino do vir-a-ser, constituído pelo imaginário. E a 

educação, importante dimensão da vida em sociedade, tem muito a pensar, elaborar e contribuir 

nessa realização. 

Nesse sentido, defende-se a imaginação e a liberdade como condição primordial da ação 

educativa. Essa liberdade não se constitui como a essência do ser humano, mas como a própria 

existência. “A liberdade é existência, e, nela a existência precede a essência; a liberdade é 

surgimento imediatamente concreto e não se distingue de sua escolha, ou seja, da pessoa” (Sartre, 

1997, p.695). Se a existência precede a essência, a liberdade precede e torna possível a criação de 

essências, uma criação possível somente pela liberdade que surge de forma concreta e se manifesta 

pela escolha. “O conceito técnico e filosófico de liberdade, o único que consideramos aqui, significa 

somente: autonomia de escolha” (SARTRE, 1997, p.595). 

Para Sartre, “o homem não é primeiro para ser livre depois: não há diferença entre o ser do 

homem e seu ‘ser livre’” (SARTRE, 1997, p.68). Pensar a educação a partir da filosofia sartriana é 

tê-la como sinônimo de liberdade. Realiza-se como possibilidade; surge sem que haja uma definição 

a priori e sem propor um fim ou ideal estabelecido, fazendo-se por uma ação contínua de liberdade 

do homem para conduzir-se numa existência totalmente comprometida com a situação do ser-no-

mundo; em que as próprias possibilidades, para criar e recriar os sentidos constitui a existência. 
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Assim, pensar a educação, com referências filosóficas sartrianas, é considerá-la como ato 

público e coletivo, responsabilidade, ação engajada que se faz em movimento constante, ação de 

lançar o homem ao mundo. Sendo um apelo à liberdade, criativa na forma de ser e criadora na 

forma de agir, essa educação não se deixa prender nas amarras do sistema, compreende a 

facticidade do processo educacional sistemático, participa dele, mas não o reproduz. Faz-se na e 

pela resistência, pela crítica, pela criação, pela diferença, pelo exercício de liberdade, que busca 

percorrer um caminho próprio de criação de sentido e de significados. 

 
Palavras-chave: Educação. Liberdade. Imaginação. Jean-Paul Sartre. Fenomenologia.  
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RESUMO  

Este trabalho desdobra-se de uma pesquisa de mestrado desenvolvida no Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal de Santa Catarina, na qual buscamos compreender o sentido da experiência 
escolar de dois jovens de camadas populares que frequentam a Educação básica. Aqui apresentamos 
os dados relacionados a um desses estudantes: oriundo de classe popular, imerso em situação 
socioeconômica e cultural complexa, em processo de formação escolar, se confrontando com 
dificuldades, impasses e situações de “fracasso escolar”. As referências teóricas e metodológicas 
basearam-se na pesquisa exploratória do método biográfico progressivo-regressivo numa 
perspectiva existencialista: Sartre (1987,1997) e Schneider (2008, 2011)  e os estudos sobre a noção 
de relação com os saberes desenvolvidos por  Charlot (2000, 2001 e 2005)  e a equipe ESCOL da 
Paris 8. A imersão a campo ocorreu entre meados de 2018 e início de 2019. Foram conduzidas 
entrevistas semiestruturadas com o estudante e sua família, neste caso representada pela figura 
materna; aplicação de questionários aos discentes que frequentam a mesma série que o estudante se 
encontra, assim como, observações no espaço escolar. Por meio dos dados obtidos constatamos as 
estratégias e mediações da família e da escola, mas ganha destaque as possíveis intersecções entre a 
projeção do projeto de ser do estudante biografado e o sentido que ele designa à escola neste 
processo, o qual acaba influenciando diretamente seu rendimento escolar. São questões pertinentes 
que enriquecem e reforçam os debates para compreensão das relações com a escola de um 
contingente importante de alunos que se encontram em situações semelhantes. 
 
Palavras-chave: Sartre. Método biográfico. Projeto de ser. Sentido. Fracasso Escolar. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 
Por que será que certos alunos fracassam na escola? Por que será que esse fracasso é mais 
frequente entre famílias de categorias sociais populares do que em outras famílias? 
(CHARLOT, 2000, p. 9) 
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Tiago1 é um garoto de 13 anos, de cor parda, nascido no Rio Grande do Sul, que mora com 

mais três mulheres: sua mãe, avó e irmã e que gosta muito de jogar jogos online. É o filho mais 

velho desta família, monoparental, que vem sendo chefiada por sua mãe em parceria com a avó 

materna. A mãe trabalha em dois empregos: um em regime intermitente e outro informal. A avó, 

além de ser pensionista, presta serviços em empresa terceirizada para complementar a renda da 

família, em uma universidade federal da cidade. O pai, separado, segundo os relatos mantém uma 

relação mais distante e encontra os filhos algumas vezes por mês. Tiago reside na zona sul de 

Florianópolis e embora more próximo a outra instituição escolar segue diariamente perfazendo o 

caminho de aproximadamente vinte quilômetros de distância de sua resistência até o colégio federal 

que frequenta atualmente a 6ª série do Ensino Fundamental. Ao longo de sua trajetória neste espaço 

escolar, as convocações foram dadas por três disciplinas nos Anos Iniciais: Matemática, Ciências 

Humanas e da Natureza e Língua Portuguesa. E em duas séries ocorreram reprovações, no 3º e 5º 

ano. Durante a semana, o estudante segue uma rotina pesada de mais de 15 horas desde que acorda 

e se arruma para ir à escola até o momento que chega em casa após o seminário religioso de sua 

igreja à noite. Desde cedo, pelas demandas familiares o referido estudante desenvolveu saberes que 

lhe ajudam a lidar com situações que enfrenta no seu dia-a-dia, grande parte delas sem a supervisão 

de um dos seus familiares próximos, a não ser a presença da irmã mais nova durante este percurso. 

Ele e sua irmã fazem parte de um mesmo tecido sociológico, frequentam a mesma igreja e colégio, 

mas cada qual estabelece uma relação nas três instituições, com os seus saberes e aprendizagens. E 

ao logo deste trabalho destacaremos aspectos relacionados à biografia de Tiago, um discente que 

vem enfrentando dificuldades desde o início de sua escolarização na educação básica.  

No enquadramento das relações de famílias populares e a escola, as pesquisas desenvolvidas 

entre os anos de 1950 a 1970, demonstraram que o pertencimento social estava fortemente 

relacionado à condição de sucesso ou fracasso escolar  dos estudantes, ou seja, as desigualdades de 

acesso e permanência na escola variam entre os diferentes grupos sociais, e que principalmente nos 

casos de alunos de classes populares essas desigualdades se acumulam ao longo de sua 

escolarização. Assim se erguia a teoria da reprodução, pelos sociólogos franceses Pierre Bourdieu e  

___________________________________ 

1 Todos os nomes atribuídos aos sujeitos da pesquisa são fictícios. 
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Jean-Claude Passeron2 (1970) colocando em dúvida a crença nos dons pessoais e na escola como 

um espaço neutro, mascarando a diferenciação social que esta promovia entre seus muros e que 

tinham origem fora deles. 

No cenário brasileiro, as pesquisas relacionadas à temática “fracasso escolar” são inúmeras. 

De acordo com Patto (1997) desde os anos 1920 há registros de reprovação e evasão na escola 

primária no Brasil. De lá para cá é inegável a ampliação do acesso ao ensino público, mas a escola 

ainda não consegue garantir o direito à educação de qualidade a maioria das crianças e jovens 

brasileiros, independentes de sua cor, sexo e classe social. A autora ainda evidencia que durante 

décadas, as pesquisas vêm mostrando que a maioria das crianças que não conseguem atingir o 

mínimo da escolaridade prevista em lei, são as oriundas de classes populares. 

Segundo os dados do Censo Escolar de 2017, publicados em um Resumo técnico pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2017), os avanços 

na área da educação foram significativos em relação aos índices de matrículas em todos os níveis da 

Educação Básica. Mas ao garantir o acesso à escola, garante-se também a sua permanência e acesso 

aos conhecimentos? Isso que BAUTIER e ROCHEX (1998) denominaram de democratização ou 

massificação, ao estudar os Liceus na França. Como se constrói a relação entre as crianças advindas 

das classes populares e sua escolaridade? Sobre essa questão, Valle (2010, p. 20) nos diz: “Tornou-

se evidente o fato de que ampliar o acesso à escola não garante a igualdade de oportunidades, nem 

um percurso de êxito para as crianças das classes menos favorecidas”. 

Para intentar mais a fundo esse contexto fazemos uso da teoria existencialista sartreana, na 

qual a relação singular e universal é essencial para a compreensão da realidade humana. As 

atividades concretas dos indivíduos têm como base os coletivos, mas nunca uma totalidade fechada, 

mas sim em construção, uma “totalidade destotalizada” (SARTRE, 2002). 

Ainda neste horizonte, seguimos concordando com Charlot (2000) e Sartre (2002) para os 

quais o sujeito é visto como um ser inacabado, em construção. Esse sujeito que se faz nas suas 

relações com a família, com a comunidade, com os professores, com os saberes. A instituição 

escolar coloca suas condições, mas cada estudante traça o seu percurso. 

 

 ___________________________________ 

2 Para maior esclarecimento destas questões ver BOURDIEU, P., PASSERON (1992); BOURDIEU, P. (2014) 
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[...] o mundo, eu e o outro não são meras entidades. O mundo é aquele em que cada criança 
vive um mundo desigual, estruturado por relações sociais. Eu, o sujeito, é um aluno que 
ocupa uma posição, social e escolar, que tem uma história, marcada por encontros, eventos, 
rupturas, esperanças, a aspiração a ter uma boa profissão, a tornar-se alguém, etc. O outro 
são os pais que atribuem missões ao filho, professores que explicam de maneira mais ou 
menos correta, que estimulam ou, às vezes, proferem insuportáveis palavras de fatalidade. 
Não há relação com o saber se não a de um sujeito. Não há sujeito senão em um mundo e 
em uma relação com o outro. Mas não há mundo e outro senão já presentes, sob formas que 
preexistem (CHARLOT, 2000, p. 73). 
 

Nesta perspectiva, Charlot (2000) promove a reflexão sobre o lugar da posição social de um 

escolar e sua família, pois de fato, cada um pertence a um grupo com uma determinada posição 

social, mas nos alerta sobre a importância de perceber o movimento desse sujeito e sua família em 

relação a sua posição social, como a família e seus distintos membros constroem suas relações com 

os saberes e com o mundo, dando sentido a este mundo e a si mesmo, à sua escolaridade. Ou ainda, 

como ele se mobiliza para aprender os saberes e como ocorrem estes distintos processos de 

aprendizagem. 

 

1. METODOLOGIA 

 

Nossa pesquisa inspira-se no método biográfico sartreano para melhor compreender 

aspectos da sua época. Para Sartre (1987) é possível compreender o homem tendo como ponto de 

partida a concretude da realidade humana, que é tecida em três dimensões, na relação com 

antropológico (macro), o tecido sociológico que fazem parte a família e os grupos que o sujeito se 

insere e a dimensão psicofísica do sujeito. Para Schneider (2008, p. 292), “é preciso destacar a 

especificidade da existência humana, ao tomar o homem concreto na sua realidade objetiva, 

material, sociológica”. O concreto nesta concepção teórica é a história, resultado da história 

humana. O homem sempre está em movimento, é sempre dialético. E desta maneira, precisamos 

entender que os fatos nunca são fenômenos isolados, eles se tecem da unidade ao todo, se modifica 

um, modifica o outro e nesta perspectiva é primordial que se compreenda esse entrelaçamento: 

“devemos buscar elucidar o entrelaçamento dos fatos em uma perspectiva histórica e dialética”. O 

método progressivo-regressivo sartreano permite apreender de uma maneira vertical e rigorosa, 

dialética, o movimento do sujeito no mundo suas escolhas concretas, mediadas processos objetivos 
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e subjetivos, como estes encontrados nas pesquisas de Charlot utilizando-se da noção de relação 

com o saber. Isso que nos permite articular as duas referências, considerando que ambas tomam 

operações, ações e atividades3 do sujeito como objeto central de seus estudos, permitindo a 

compreensão das trajetórias escolares em sua complexidade.  

Em relação aos instrumentos utilizados na coleta de dados, inicialmente verificamos os 

documentos escolares em busca dos sujeitos com perfil para a pesquisa4. A definição dos sujeitos da 

pesquisa, teve como ponto de partida a análise inicial de documentos escolares de frequência e 

convocação dos estudantes em recuperação de estudos (RE)5 nas três turmas de 5º ano em 2017 e na 

relação de estudantes que frequentaram a recuperação ao longo do referido ano e reprovaram. Vale 

lembrar que todo o processo da pesquisa levou em conta o que Schneider (2008) ressalva sobre o 

método biográfico 

 
As biografias sejam realizadas por dentro, quer dizer, devem ressaltar o sujeito concreto, 
em carne e osso, através de um movimento de compreensão, no qual buscam esclarecer as 
condições epocais, materiais, antropológicas, sociológicas que o determinam e a forma 
como delas se apropriou, chegando a sua dimensão subjetiva, psicológica. [...] O fato de 
cada sujeito ser um ser social, coletivo, universal, mas ao mesmo tempo, ser um ser único, 
singular, ou seja, em cada homem encontrarem-se, simultaneamente, as marcas da cultura, 
da classe social, do momento histórico em que vivem, bem como as da apropriação 
subjetiva que ele faz de todos esses determinantes, tornando-se alguém específico. (p. 297 e 
298) 
 

A noção de relação com o saber e com a escola privilegia o estudo das histórias, as 

ocorrências, as condutas e as falas dos sujeitos neste processo de compreensão do fenômeno, onde o 

singular não deixa de ser social. Isso que exigiu um esforço de observação dos sujeitos nos espaços 

escolares, aplicação do questionário e posterior realização de entrevistas. Observamos situações de 

aprendizagem no espaço escolar e elaboramos hipóteses sobre as relações com a escola e com os 

saberes  a  partir  dos  episódios  registrados.  No  contexto  da  classe. A elaboração do questionário  

 

 

 

 

___________________________________ 

3 Para o melhor esclarecimento do que entendemos sobre operação, ação e atividade ver texto de A. N. Leontiev em 
VIGOTSKI et all (1988, p. 59-83). 
4 Estudantes dos 5º anos dos anos Iniciais, oriundos de classes populares que apresentassem em sua trajetória escolar 
situações de fracasso escolar. A opção por escolares dos Anos Iniciais para a pesquisa tem relação com o interesse da 
pesquisadora por esta etapa da escolaridade, bem como pela importância desta na continuidade dos estudos e 
escolarização dos discentes.  
5 As recuperações de estudos no Colégio de Aplicação acontecem semanalmente durante o ano todo, por série, em 
horários extraclasses. No final do ano há as recuperações finais antes da decisão de reprovação ou aprovação. 
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buscou traçar um perfil de referência do estudante na série frequentada no ano de 2018, buscando 

demarcar o clima antropológico e o tecido das relações com seus pares.  

A entrevista biográfica ganha destaque, na medida em que verticaliza o estudo, numa 

perspectiva dialética entre o declarativo do biografado e seus familiares, no intuito de trazer a tona 

falas relacionadas à compreensão do nosso objeto de pesquisa: o sentido da sua experiência escolar. 

A entrevista buscou rememorar suas histórias de vida, suas escolhas, o caminho projetado até o 

momento e o futuro na perspectiva do desejo-de-ser. Foram realizadas três entrevistas com 

dinâmica semiestruturada, que aconteceram da seguinte maneira: roteiros específicos para a mãe, 

irmã e o estudante. As questões foram organizadas em tópicos: identificação pessoal e familiar; 

trajetória escolar, organização e relações familiares; estratégias e expectativas em relação à vida 

escolar dos sujeitos da pesquisa, projeção para o futuro e outros. 

Por se tratar de uma história de vida, singular, as narrativas durante as entrevistas tenderam a 

delinear a descrição de episódios articuladas a como esse sujeito interpreta estas experiências. 

Nossa preocupação e esforço foi o de descrever as ocorrências e situações vividas pelos 

entrevistados. As transcrições proporcionaram um trabalho minucioso de escuta dos áudios e de 

digitação, análise que tem continuidade na releitura do referencial teórico pelo qual procuramos 

compreender aspectos antropológicos, sociais e singulares, analisando sua relação com a escola e 

com os saberes. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Se falarmos em escola e classes ou posições sociais, é fato que a escola tenha importância 

para a maioria das famílias, porém este valor se expressa de maneira diferente em cada uma delas. 

A origem social demarca nosso campo de possibilidades, mas não determina o resultado final das 

escolaridades. Os resultados obtidos em nossa pesquisa, ainda que confirmem a tradição na 

pesquisa do objeto, nos permitem mostrar um outro lado da escolaridade, as suas nuances 

limitadoras das mediações dos membros desse grupo parental, bem como a realização de ações e 

estratégias de acordo com o seu contexto e condições reais enfrentadas diariamente: além do 

sustento e dos cuidados com o estudante, suas mediações percorriam o acompanhamento mais 
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próximo da vida do estudante quando possível (relembrando que por um período de tempo a mãe 

lançou mão da carreira profissional para acompanhar o filho, mas voltou a trabalhar por necessidade 

após a separação), a cobrança da realização dos deveres, a busca de outros profissionais num 

possível diagnóstico, as idas às escolas quando conseguia conciliar suas demandas e horários, as 

cobranças junto a equipe pedagógica e por parte dos professores em algumas situações pontuais, a 

ilustração de sua  própria história como desencadeadora ou propulsora de esforço para aproveitar as 

novas oportunidades vinculadas ao universo escolar, assim como o esforço em despertar esse 

sentimento de “ser capaz e conseguir” no filho também através de sua autoconfiança. Nesta 

conjuntura, os componentes do grupo familiar vão significando as vivencias e situações que 

vivenciam e seguem em busca de algo melhor, mais seguro, mais confortável, de “uma vida 

melhor”. Nesta caminhada, para Tiago a escola ainda não se fez essencial. Muitos dos saberes 

escolares parecem não lhe fazer sentido e aliado ao sentimento de limitação pela inabilidade de sua 

memória, segundo seus relatos, acabam restringindo a mobilização do estudante, sua entrada nas 

atividades. Por outro lado, como veremos a seguir, é possível sugerir que o interesse desperto pelos 

jogos e o experimentar “ser bom” naquilo que ele faz ajam como mobiles nessa relação que não se 

evidencia limites, tais como na analogia com a escola. (VIIGOTSKI, 1988) 

Charlot (2000) não desconsidera a importância do capital cultural no processo de 

escolarização do sujeito. Segundo o autor, outros fatores significativos estão imbricados a este, 

como a forma como cada família e cada criança mobiliza seus recursos para construir uma boa 

relação com sua escolaridade e saberes. Nesta inteligibilidade, para que o sujeito se aproprie dos 

saberes escolares, para que ocorra o aprendizado de fato, seja em qualquer desses aspectos 

(intelectual, processual ou relacional) é preciso que estude que se envolva numa atividade 

intelectual e que se mobilize para tal, é necessário um investimento por parte dele e nesta relação 

com o saber há uma íntima ligação entre o sentido e a eficácia da aprendizagem. Só há atividade, se 

houver sentido para o escolar. Deve-se considerar que no mundo há muitas coisas a se aprender, 

muitos saberes a se apropriar e uma enorme variedade de atividades a serem apropriadas. O sujeito 

tende a optar por algumas e outras não, a particularizar, a demonstrar mais afinidade com algumas e 

outras não. E essa relação sugere a existência de um desejo. 
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A entrevista de Tiago, em especial a que se refere ao espaço escolar é repleta de analogia 

causa e consequência: “Eu não estudo porque minha memória é falha.” Segundo Charlot (1996) “O 

que está em jogo na relação com o saber é também a própria natureza do ato de aprender: aprender 

é se apropriar do saber, construir um sentido, saber como se conduzir em qualquer circunstância, 

cumprir suas obrigações profissionais de escolar [...]” (p. 49). A justificativa da carência da 

memória muito presente em nossos dados, nas falas de Tiago, quando o assunto são as demandas e 

as responsabilidades inerentes ao ser estudante, nos remete a leitura de um dos documentos 

escolares, o diagnóstico sugestivo prescrito por uma neuropsicocóloga6. O estudante parece estar 

limitado por esse diagnóstico, sem movimento de criar estratégias para lidar com tal situação e nem 

potencializar seus demais atributos. Neste contexto, concordamos ainda com o referido autor, 

quando diz que “a criança só pode formar, adquirir esses saberes, obter sucesso, se estudar. E ela só 

estudará se a escola e o fato de aprender fizerem sentido para ela” (ibid, p. 49). O que pode ser 

relacionado com os nossos dados que apontam que a escusa da falta de memória é constante nos 

discursos do estudante quando o assunto são as atividades escolares, dificuldade essa que são menos 

recorrentes na relação aos jogos e as atividades da igreja.  

Para Tiago, a escolaridade vem se demonstrando penosa. Quando iniciamos a conversa 

sobre a escola, Tiago diz “não gostar de estudar”. Os resultados desta pesquisa testemunham que as 

coisas da escola parecem estar perdendo espaço numa disputa constante com as atividades do 

seminário religioso, mas principalmente com os jogos no celular. Seu tempo livre, durante todo o 

dia, aparenta ser revertido em minutos de jogadas no celular visando o aprimoramento como exímio 

jogador. A utilização do celular pelo escolar perpassa todo o seu dia, ocupando a maioria do seu 

tempo: logo ao acordar, no tempo que antecede a entrada a escola, no recreio, ao término da aula, 

no trajeto entre a casa, escola e igreja (no ponto esperando o ônibus, dentro do ônibus, caminhando) 

e antes de dormir. Tiago se vê diante do dispositivo eletrônico com grande potencial para superar 

seus limites e se experimentar como um jogador de sucesso no mundo virtual. Essa relação lhe 

permite  momentos  de  lazer,  diversão,  superação  e  de  acreditar  que  pode  que  consegue, e que 

 

 

 

___________________________________ 

6 Sua conclusão sob à luz da história da criança relatada pela família, observação clínica e resultados de exames 
neuropsicológicos realizados ao longo de 2016 sugerem a indicação de “Transtorno do Déficit de Atenção padrão 
desatento”. Entretanto, a profissional recomenda a continuação dos atendimentos fonoaudiológicos, inserção de 
acompanhamento psicológico e psicopedagógico e passado um ano, nova avaliação neuropsicológica. (documento dos 
arquivos da escola) 
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é bom naquilo que executa. Por meio de seus conhecimentos sobre jogos eletrônicos abriu-se a 

possibilidade de se tornar referência para seus pares e para sua irmã. Um saber de ser que lhe 

permite experimentar sem medo do julgamento e reprovação alheia. 

Para Sartre, ao formular a tese “a existência precede a essência”, a compreensão do homem 

fundamenta-se no estudo da existência não condicionada a uma natureza a priori. Simplesmente 

existimos, para nos essencializar na medida em que nos relacionamos com o mundo. Somos aquilo 

que fizemos de nós mesmos nas circunstâncias dadas. E seguimos tomando decisões e projetando 

nossa própria história impulsionados pelo desejo. O que buscamos é a nós mesmos, num ideal de 

completude e totalidade, inesgotável. Nessa dialética, o desejo é descontente e inevitável, pois as 

faltas sempre se fazem presente. Nesta inteligibilidade7, o objeto, a constatação da falta, da procura 

humana por sua completude movida pelos desejos, ilustradas por meio das biografias de nosso 

trabalho configuram outra constatação Sartreana, a da relação do ser humano com a temporalidade.  

As ações descritas pelos entrevistados implicam uma negação das situações que não se 

dissolvem e tornam-se emaranhadas no presente, vinculadas a um passado que já não se pode mudar 

e que assim se projeta num futuro por alcançar, a realização de um possível que ainda não foi 

conquistado, mas que se faz presente como algo que lhes falta. A sua situação presente, imersa em 

dificuldades nas mais variadas esferas, não justifica por si só suas ações. O desejo os move em 

busca de um futuro, as ações são mobilizadas neste sentido de busca de um outro estado das coisas, 

de realizações.  

Neste contexto de liberdade ontológica, o ser humano é responsável pelo que ele se torna8. 

Podemos criar estratégias que nos possibilitem dividir um pouco da angústia da responsabilidade 

que nos cabe em escolher através das relações que estabelecemos. Porém, ainda assim, somos nós 

que decidimos, inclusive o não fazer, o não ir, o deixar como está entre outras ações. No entanto, 

cabe enfatizar que não podemos perder de vista que somos o resultado de todas as decisões que 

tomamos até o momento. As  escolhas  se  fazem  perceptíveis  ao  longo  da biografia estudada e de  

 

 

 

 

___________________________________ 

7 Cabe mencionar que não é nosso propósito desenvolver ou expor ao longo do trabalho a complexa teoria 
existencialista elaborada por Sartre ao longo de mais de quarenta anos em sua trajetória intelectual. 
8 Para o Sartre é possível chegar à essência do homem por meio de sua conduta humana, realidade objetivamente 
apreensível pelas ocorrências e nesta linha de pensamento, a unidade da consciência pode ser explicada a partir da 
intencionalidade. Para Sartre (1994) a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Aqui não há lugar para não 
consciência. A consciência não existe mais que no mundo. 
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suas mediações: escolher a separação do que seguir numa relação conflituosa, escolher diminuir a 

renda mensal familiar para acompanhar o filho, escolher o colégio em que seus filhos vão estudar, 

escolher fazer ou não os deveres, escolher quais minhas prioridades em meu tempo livre, escolher 

utilizar o celular para outros fins que não seja o entretenimento e a comunicação, escolher demandar 

mais esforços em prol da escolaridade, escolher buscar ajuda e conhecimento em relação as 

dificuldades enfrentadas na relação com a escola, escolher buscar alternativas para superar ou lidar 

com as dificuldades encontradas ou se se apoiar numa descrição diagnóstica, escolher aceitar ajuda 

financeira de outros, entre outros. Percebe-se a força destas mediações na dinâmica do filho. O 

grupo familiar e os profissionais da escola são mediações fundamentais nos seus processos de 

aprendizagem a em sua relação com a escolaridade. 

Quando Tiago se refere ao futuro, suas declarações se remetem ao “ser jogador 

profissional”. Essa profissão lhe atribuiria prestígio e lhe renderia boas cifras. Ao perceber sua 

facilidade nos jogos, e ao se basear em alguns de jogadores de sucesso neste mundo virtual, Tiago 

notou uma via possível de fuga da realidade que enfrenta atualmente.  

O ato de estar com o celular em mãos e o jogar foram às atividades mais presentes na 

biografia do estudante. Cada minuto do seu dia tem como prioridade aprimorar suas habilidades e 

estratégias neste universo para alcançar seu objetivo. Se por um lado, Tiago vê seus esforços sendo 

convertidos em parâmetros de referências entre seus pares e sua irmã, a escola por outro, perde 

espaço no seu horizonte em longo prazo. Suas falas nos permitem supor que a escola é um lugar de 

passagem necessário, mas não essencial para esse objetivo maior se concretizar. Alguns conteúdos 

não lhe aparentam ter significações práticas e outros nem serão aproveitados nessa carreira. As 

matérias que de alguma forma lhe parecem mais condizentes com os conhecimentos necessários 

para se tornar um exímio jogador, Tiago se esforça para manter uma relação mais próxima, como a 

matemática e o inglês. Faz-se necessário abstrair as ações dos biografados em função de um projeto 

e desejo-de-ser. Entendemos como Sartre que as ações não são um punhado de fatos isolados e sem 

conexão. E sim constitutivas de seu ser, num movimento em direção a uma realidade futura.  

Esta camada biográfica constitui-se num estudo exploratório, inicial, mas que nos permite 

delinear este projeto e desejo de ser em vias de se unificar. Marina, a mãe do estudante, vê esta 

transformação possível de ser almejada por meio dos caminhos escolares e dos saberes científicos e 
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pela importância que a entrevistada dá a escolaridade, sempre incentivando os seus filhos a 

estudarem. Tiago demonstra compreender sua mãe, mas não legitima essa analogia. É o seu ser que 

se dedica cotidianamente à atividade ligadas aos jogos online e se recusa outras possibilidades 

concretas. É ser seu que se faz na ação de escolher passar o tempo aprimorando suas jogadas, frente 

a estar entre amigos, ao realizar os deveres, a estudar para as provas, a dedicar parte do tempo 

criando estratégias para lidar com a suposta falta de memória ou ainda passar o tempo livre na 

escola e durante o trajeto que percorre diariamente se entretendo em outras atividades. Assim, suas 

escolhas se projetam na direção de se realizar como jogador, preenchendo seu tempo tendo como 

prioridade a maximização de suas habilidades como jogador online, que escolhe não realizar outras 

atividades se não as relacionadas em se tornar um exímio jogador. Nesta lógica, só poderá alcançar 

esse objetivo, treinando o máximo do tempo possível. 

Assim, toda ação é tomada como parte integrante do ser temporal que somos. Sartre enfatiza 

neste processo que não se deve entender o futuro, simplesmente como um agora que ainda não se 

concretizou. Em suas palavras: “O futuro é o que tenho-de-ser na medida em que posso não sê-lo”. 

(SARTRE, 1997, p. 179).  

No entanto, Tiago não vê a escola e nem a significa com a mesma lente. Nessa relação com 

a escola e os saberes escolares, seu tempo para dedicação e aprimoramento em relação a se tornar o 

jogador desejável, se vê insuficiente. A escola parece lhe surrupiar o período que tanto precisa para 

treinar. O ato do jogar exaustivamente lhe fornece as condições necessárias para se tornar outro. 

Esse mundo só tem sentido como futuro na medida em que sou presente nele como outro 

que serei. Entretanto, o ser humano não consegue ser pleno. Uma vez que, ser consciente do mundo 

é estar em questão: o ser humano não é o seu presente, não se reduz ao seu passado e vislumbra 

constantemente um futuro possível. São as possibilidades do mundo que são postas nesta 

concretização porvir. Os biografados vivendo no mesmo contexto, nas mesmas condições sociais, 

econômicas e culturais são e fazem ser o que cada um é hoje porque seguem escolhendo nas 

condições postas no mundo em que se inserem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ser humano não se reduz aos determinismos sociais e culturais. Carregamos as suas 

marcas, mas estamos sempre a nos projetar num campo de possíveis. Nesta dimensão antropológica 

e social, percorrendo uma história singular e universal, mediada pelas relações que estabelecemos, 

relações estas que implicam um movimento dialético entre subjetividade e objetividade, são nossas 

ações no mundo que decidem o sentido, força e direção de nossa existência. Nossa liberdade se 

expressa ontologicamente a cada movimento, em nossas escolhas, constantemente mediadas pelos 

outros e as coisas, da mesma forma que nós também nos tornamos mediadores diante da liberdade 

do outro.  

É neste horizonte antropológico que esta pesquisa se inscreve. Os resultados desta 

investigação evidenciam que os saberes ensinados e apreendidos nas diferentes experiências de 

relações sociológicas familiares ou escolar conduzem o sujeito a experimentar um saber-de-ser, por 

meio destas mediações. A criança passa a se experimentar e se escolher este ou aquele cidadão 

conforme as possibilidades que se apresentam. Embora as condições adversas encontradas pelo 

estudante não sejam a melhores possíveis, é por meio delas e pelas mediações que ocorrem no 

convívio social, tanto no grupo familiar, na igreja e na escola, que individualmente Tiago segue 

forjando sua personalidade, seu projeto e desejo de ser. 

Neste percurso, destacamos a função decisiva dos jogos eletrônicos na formação da 

personalidade do menino, em detrimento das possibilidades escolares e das mediações familiares. 

Isso que deveria ser investigado com maior cuidado, pois demonstra a capacidade de abstração e 

aprendizagem do mesmo, forte investimento pessoal no sentido de uma possível articulação do 

projeto e desejo de ser jogador de games, com possível potencial de transcendência.  

 Também é presumível que os discentes que obtém resultados não satisfatórios podem 

colocar a escola em um local marginal frente a outras solicitações que lhe oportunizam maior 

sensação de prazer e de “ser capaz”. Indubitavelmente há diferenças no modo como cada estudante 

se relaciona com os conteúdos e com a escola. Conhecer um pouco mais desse limiar oportunizará a 

escola ter mais subsídios para poder minimizar essa distância entre a instituição e uma parcela de 

estudantes que se encontram em situações semelhantes ao nosso sujeito de pesquisa, acolher de uma 
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maneira mais enfática e interferir diretamente na permanência e sucesso dos discentes, 

principalmente naqueles que ainda não conseguem perceber o sentido dos conteúdos e práticas 

escolares que perpassam a escola. 

Ainda reiteramos que a biografia de Tiago assinala a capacidade de aprendizado do 

estudante, tanto quanto sua capacidade de criar argumentos e explicações para seu desempenho e 

desinteresse quando o assunto é vinculado à escola. Cabe mencionar que o esquecimento dos fatos e 

as respostas curtas e objetivas dificultaram o entendimento de como se desencadearam suas 

afinidades com as disciplinas ao longo de sua vida escolar. Contudo, todo esclarecimento é 

precipitado caso deixe de lado a verificação das queixas do escolar. Para tanto, apontamos a 

necessidade de se verificar com especialistas uma análise mais abrangente das dificuldades e 

sofrimentos do aluno. Assim como, um estudo biográfico mais abrangente e que abarquem outros 

sujeitos que fazem parte de seu convívio, como por exemplo, seu pai e sua avó materna. 
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RESUMO 

Busca-se estabelecer, neste trabalho, a relação entre educação e a o imaginário discutido e firmado 
por Jean-Paul Sartre. Compreendendo-os como criação humana, procura-se demonstrar uma 
reflexão acerca da criação e da imaginação e suas possibilidades na formação humana e na 
educação. Propõe-se uma formação comprometida com a superação do instituído, por meio da 
cultura, do rigor, do pensamento e da ação. Essa formação exige o movimento e a transformação do 
pensamento vivo e instigante, questionando e compreendendo o sentido da sociedade, da educação 
e da existência humana. Não se trata de propor um conjunto de técnicas, procedimentos 
metodológicos, nem mesmo a criação de uma disciplina no currículo escolar para trabalhar a 
imaginação. O exercício da consciência imaginante não se dá no sentido de ensinar o outro a se 
comportar imaginativamente na vida ou na escola. A intenção é compreender o imaginário como 
possibilidade de pensar e pôr em questão as fronteiras entre o instituído e o instituinte. A questão é 
considerar e reconhecer o imaginário nas ações humanas, como modo de pensar e agir propriamente 
humanos, como um deslizar rumo aos objetos, ao outro e ao mundo, criando outro tipo de relação 
com a educação, num movimento de livre criação, de pessoas que buscam conhecer e ensinar. 
Afirma-se, junto a Sartre, que imaginar é abertura ao mundo. 
 
Palavras-chave: Educação. Liberdade. Imaginação. Jean-Paul Sartre. Fenomenologia.  
 

 

A criação1 é sempre possibilidade que surge de nossos atos e que exige o exercício da 

liberdade. Só podemos criar o novo, questionar o instituído, para fazê-lo instituinte, se houver 

condição de nos lançarmos aos possíveis. O inacabamento é marca humana, pois somos 

possibilidade contínua de criação e recriação de nossa existência. “A criação é um conceito 

evanescente que só pode existir por meio de seu movimento. Se o determos desaparece”,  ou  seja, é  

 

 

___________________________________ 

1 “A criação é sempre uma tentativa de possuir e de compreender integralmente o que já existe, e é criação exatamente 
porque essa posse e esse saber configuram-se como impossíveis, já que no limite se confundiriam com a visão da 
unidade real do mundo e entre o sujeito e o mundo.” (SILVA, 2006, p.  238). 
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relação do irreal com o real, é atribuição de sentido a algo: “só pode ser concebida e mantida como 

passagem contínua de um termo a outro” (SARTRE, 1997, p. 722). O ato de criação é ato de 

liberdade, que se dá diante da reflexão2. É ação humana de posse do objeto que, ao ser possuído, é 

criação contínua, que é Em-si e existe por-si, independente de quem o criou, a relação entre o objeto 

e seu criador é ideal, “há apenas uma relação ideal entre ela e eu” (SARTRE, 1997, p. 722). Os 

objetos são neutros, é um está-aí, são coisas que têm significação em si mesmas: o livro em cima da 

mesa, o copo com água, a cadeira. Entretanto ao conferir-lhes sentido, passam a ser livro a ser lido, 

água a saciar a sede, a cadeira que acomoda o corpo. A realidade humana é permanente criação de 

sentidos com a finalidade de que a vida seja produzida e supere as condições existentes rumo à. 

Pela possibilidade criadora do imaginário podemos estabelecer projetos existenciais e pensar 

outras formas de realidade. Ao ler um romance, contemplar uma obra de arte3, enfim, frente ao 

objeto estético4, que é um irreal, posso por meio de sua irrealização criar e recriar o real. Só 

estabelecemos projetos futuros, novas possibilidades, se formos capazes de pôr o irreal que nos 

levará a sentir, agir em direção a... É a vida imaginária livre que põe os objetos irreais. A liberdade 

se  dá  nessa  dinâmica  da  ação, que  ocorre  quando  o  objeto  irreal  se  desloca  ao plano da ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

2 “a reflexão é um ser, tal como o Para-si irrefletido; não uma adição de ser; um ser que tem-de-ser seu próprio nada; 
não é a aparição de uma consciência nova dirigida para o Para-si; é uma modificação intra-estrutural que o Para-si 
realiza em si; em suma, é o mesmo Para-si que se faz existir à maneira reflexiva-refletida, em vez de apenas reflexa-
refletidora: e esse novo modo de ser deixa subsistir, por outro lado, o modo reflexo-refletidor, a título de estrutura 
interna primária. Aquele que reflexiona sobre mim não é sabe-se lá qual puro olhar intemporal; sou eu, eu que perduro, 
engajado no circuito de minha ipseidade, em perigo no mundo, com minha historicidade. Simplesmente, esta 
historicidade, este ser no mundo e esse circuito de ipseidade, o Para-si que sou, vive tudo isso à maneira do 
desdobramento reflexivo” (SARTRE, 1997, p. 211). 
3 “Somos obrigados a reconhecer que, num quadro o objeto estético é um irreal. Isso tem grande importância, se 
pensamos na confusão comumente feita entre o real e o imaginário na obra de arte. É reqüente ouvir dizer que o artista 
tem primeiro uma idéia enquanto imagem, que depois ele vai realizar na tela. Esse erro vem de que o pintor pode, com 
efeito, partir de uma imagem mental que é incomunicável, por sua própria natureza, e dela, no fim de seu trabalho, 
entregar ao público um objeto que todos podem contemplar. Daí a hipótese de que houve passagem do imaginário ao 
real. Mas não é verdade. O real está, é preciso reafirmá-lo, no resultado das pinceladas, na aplicação das tintas na tela, 
em sua granulação, no verniz passado nas cores. Mas precisamente tudo isso não cria o objeto das apreciações estéticas. 
O que é ‘belo’, ao contrário, é um ser que não poderia dar-se à percepção e que, em sua própria natureza, está isolado do 
universo” (SARTRE, 1996, p. 246). 
4 “Quando eu o ‘contemplo’ [o objeto real], não tenho uma atitude realizante. Esse quadro funciona ainda como 
analogon. O que se manifesta simplesmente através dele é um conjunto irreal de coisas novas, de objetos que nunca vi 
nem verei jamais, mas que não deixam de ser objetos irreais, objetos que não existem no quadro, nem em parte alguma 
no mundo, mas que se manifestam através da tela e que se apoderaram dela como uma espécie de possessão. E é esse 
conjunto de objetos o que irie qualificar de belo. Quanto à fruição estética, ela é real, mas não é apreendida por si 
mesma, na medida em que produzida por uma cor real, é apenas uma maneira de apreender o objeto irreal e, longe de 
dirigir-se ao quadro real, serve para construir através da tela real o objeto imaginário.” (SARTRE, 1996, p. 248). 
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 possível. Assim, a imaginação é a possibilidade, o meio pelo qual a transformação se realiza. É no 

reino do vir-a-ser que a liberdade se põe e não no reino do imaginário, ele é meio, é possibilitador 

da liberdade, como ação sempre possível. É o não-ser que possibilita a vir-a-ser. “A imaginação, 

como as demais funções do espírito, não pode usufruir de si mesma; está sempre do lado de fora 

sempre engajada num empreendimento” (SARTRE, 2015, p. 45), pois mobiliza o pensamento, 

suscita a reflexão e a ação. 

O homem e o mundo se fazem como inacabados, como projeções, transformando-se 

mutuamente, entrelaçam-se formando novos elos, novas formas de produção da vida que serão 

significadas e ressignificadas constantemente. Assim, o homem marca o mundo ao mesmo tempo 

em que o mundo o marca, pois é contínua busca, um ser que cria e recria o mundo, se cria e se 

recria nesse mundo. “O homem, antes de mais nada, é o que se lança para um futuro, e o que é 

consciente de se projetar no futuro” (SARTRE, 1964, p. 243), o projeto é sua própria existência no 

mundo, é como se apresenta ao mundo. Cada ato seu revela ao homem, ele próprio, sua ação é 

criação do mundo no sentido de que o homem cria continuamente por intermédio de sua ação no 

mundo. Sua consciência é atuante e livre para criar no mundo. A criação é invenção, realização de 

algo que ainda não é, movimento de projetar, escolha livre de ser-no-mundo, marca da ação 

criadora. O que se realiza de significativo no mundo, é ato de criação que traz consigo a marca das 

escolhas do próprio ser, só possível na liberdade de ser. Sartre afirma que a obra criada pelo homem 

existe em si mesma, ou seja, que “renove perpetuamente sua existência por si própria”, porque é 

criação contínua que se coagula, se condensa no Em-si. A criação “traz indefinidamente minha 

‘marca’, ou seja, é indefinidamente ‘meu’ pensamento” (SARTRE, 1997, p. 705). 

O momento criador é o momento da imaginação, da invenção. Criar só é possível à 

consciência que imagina, é movimento e produção da exteriorização da interioridade, à medida que 

o homem concebe uma ideia e faz dela uma imagem. Porém a produção não está em materializar ou 

realizar a imagem, mas sim em constituir o que Sartre chama análogon5 material dessa imagem, que 

cada  um   posteriormente  vai  captar.  Esse  análogon  remete  a  alguma  coisa,  será  sempre  uma  

 

 

 

___________________________________ 

5 “A imagem mental visa uma coisa real, que existe entre outras, no mundo da percepção; mas visa essa coisa através de 
um conteúdo psíquico. Sem dúvida, esse conteúdo deve preencher certas condições na consciência da imagem 
apreendemos um objeto como ‘análogo’ de outro objeto. Quadros, caricaturas, imitações, manchas nas paredes, 
lampejos entópticos; todos esses representantes tinham como característica comum ser objetos para a consciência.” 
(SARTRE, 1996, p. 79). 
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totalidade que não se dá à percepção, pois é um irreal. “Não se trata de uma imaginação sem 

‘matéria a informar’, senão não haveria criação efetiva” (CASTRO, 2016, p. 181). O ato criador é 

mergulho no imaginário ao mesmo tempo em que é necessário que se materialize, visto que é pela 

matéria que se comunica aos outros, ao mundo, a imagem, a totalidade. “A relação original e radical 

de criação é uma relação de emanação” (SARTRE, 1997, p. 721). Então o vínculo de criação dos 

objetos, se mantém entre o sujeito e o objeto e é ato contínuo de criação, pois “aquilo que eu crio - 

se entendo por criar: fazer vir matéria e forma à existência - sou eu” (SARTRE, 1997, p. 721). Há 

diferença entre a criação de um objeto, instrumento ou ferramenta e a criação de uma obra de arte. 

No caso dos objetos ou instrumentos, opera-se no nível da significação do Em-si. “Este cajado que 

cortei do galho de árvore me pertencerá duplamente: em primeiro lugar, como um objeto de uso que 

está à minha disposição e que possuo como possuo minhas roupas ou meus livros; em segundo 

lugar, como minha obra” (SARTRE, 1997, p. 706). No caso da obra de arte a criação se dá no nível 

da matéria e da forma ao mesmo tempo, e completamente no imaginário. É dupla relação da 

consciência que a concebe e a consciência que a encontra, ao criar conhece-se a si mesmo e ao 

outro, a sociedade e sua forma de ser e de existir em situação no mundo. 

Criar é conhecer e projetar o que somos e o que vivemos. Conhecemos e nos relacionamos 

melhor com o mundo e com as pessoas à medida em que nos projetamos. “Não há diferença entre a 

atitude do poeta, ou melhor, do romancista, e a atitude comum da nossa vida. Praticamente, 

apreendemos o social quando nos projetamos nele” (Sartre, 2015, p. 103). Estamos na vida, criando 

obras como o artista que visa comunicar-se com o público por meio do análogon que produz. 

Assim, a questão da arte se liga à da subjetividade6, pois a arte é sempre possibilidade da 

consciência-de-si, que constitui e reconstitui a história humana. A condição de criar é uma forma da  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

6 “O que se pode chamar propriamente de subjetividade é a consciência (de) consciência. Mas é preciso que esta 
consciência (de ser) consciência se qualifique de algum modo, e ela só pode se qualificar como intuição reveladora, 
caso contrário nada será. Ora, uma intuição reveladora pressupõe algo revelado. A subjetividade absoluta só pode se 
constituir frente a algo revelado, a imanência não pode se definir exceto na captação de algo transcendente. [...] 
Estamos no plano do ser, não do conhecimento; não se trata de mostrar que os fenômenos do sentido interno presumem 
a existência de fenômenos objetivos e espaciais, mas que a consciência implica em seu ser um ser não-consciente e 
transfenomenal. Em particular de nada serviria replicar que, de fato, a subjetividade pressupõe a objetividade e se 
constitui a si ao constituir o objetivo: já vimos que a subjetividade é incapaz disso. Dizer que a consciência é 
consciência de alguma coisa é dizer que deve se produzir como revelação-revelada de um ser que ela não é e que se dá 
como já existente quando ela o revela. Partimos assim da pura aparência e chegamos ao pleno ser. A consciência é um 
ser cuja existência coloca a essência, e, inversamente é consciência de um ser cuja essência implica a existência, ou 
seja, cuja aparência exige ser. O ser está em toda parte.” (SARTRE, 1997, pp. 34-35). 
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subjetividade se conhecer e se inserir conscientemente na objetividade. A subjetividade é ser de 

criação. 

 
E toda arte do autor consiste em me obrigar a criar aquilo que ele desvenda – portanto, em 
me comprometer. Eis que nós dois arcamos com a responsabilidade pelo universo. E 
precisamente porque esse universo é sustentado pelo esforço conjugado de nossas duas 
liberdades, e porque o autor tentou, por meio intermédio, integrá-lo ao humano, é preciso 
que o universo apareça verdadeiramente em si mesmo, em sua massa mais profunda, como 
que atravessado de lado a lado e sustentado por uma liberdade que tomou por fim a 
liberdade humana, e, se ele não for verdadeiramente a grande pátria dos fins que deveria 
ser, é preciso que seja ao menos uma etapa nessa direção; enfim, é preciso que seja um 
devir, sempre considerado e apresentado não como massa esmagadora que pesa sobre nós, 
mas do ponto de vista da sua superação na direção daquela pátria dos fins; é preciso que a 
obra, por mais perversa e desesperada que seja a humanidade aí representada, tenha um ar 
de generosidade (SARTRE, 2015, p. 55-56). 
 

A arte nos dá o mundo, nos informa o que já fizemos como espécie e nos incita a pensar as 

possibilidades do que se pode e precisa ser realizado. A arte “exige do homem que a pense, exige do 

criador que este criador crie, do mesmo modo como exige do espectador que também este 

espectador tome a coisa neste sentido” (SARTRE, 1987, p. 17). Assim, o autor da obra e o 

espectador são estimulados a pensar, criar e agir no mundo, todos se comunicam por meio do 

imaginário, um análogon em que tudo foi realizado de propósito com um fim e uma direção 

determinada. É nesse sentido que a arte é uma totalidade. Não se pode ouvir uma música, nota por 

nota, ou ler um texto palavra por palavra. O entendimento se dá por completo na decifração da 

melodia, do texto, enfim, no movimento que instiga porque é pleno, total. É essa totalidade que 

comunica a condição humana do homem naquilo que ela contém de mais duro e real. “A arte é 

fundamentalmente uma espécie de ato, de projeto que representa o homem inteiro na sua realização 

no mundo” (SARTRE, 1987, p. 20), pois todas as ações humanas são totalidades em si mesmas, não 

se realiza nenhum ato sem que todas as partes estejam ligadas entre si, com fins de constituir uma 

organização total, uma totalidade. 

Em Sartre a arte tem duas formas: de fuga, por ser resultante do imaginário, assim sendo, é 

negação do mundo; e de ação política, por ser engajamento do artista no mundo e do espectador que 

é responsável pela crítica da produção do artista. Essas duas formas não se excluem, pois, 

imaginário e engajamento são resultantes do desvendamento da liberdade. A arte está 

essencialmente ligada ao exercício de liberdade por meio da imaginação e do engajamento; é ato de 
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passagem da apreensão da coisa real (o quadro, a escultura, o texto...) para a apreensão do irreal, da 

obra de arte, a imagem. Dessa forma o real sustenta o irreal. A arte é obra da consciência 

imaginante, que supera a fragilidade da condição humana de ser-no-mundo e pensa outra 

possibilidade, reinventa, recria essa condição rumo à transformação do mundo. Porém não é 

possível conceber nem existir a obra de arte sem o trabalho daqueles que a contemplam, o público, 

o espectador, o outro. O artista cria o suporte material, o análogon, que não é a arte, solicitação para 

que o espectador imagine a obra de arte. A arte se dá nessa relação necessária entre o criador, a 

criação e a possibilidade de existência sensível para o outro. 

A relação entre real e irreal é excludente, ao mesmo tempo que complementar. O real se 

complementa naquilo que é possibilidade de ser, naquilo que nega sua realidade, o irreal. O irreal, 

por sua vez, ao manter o real negado, atribuiu-lhe um sentido que transcende a situação negada. 

Nessa relação o real constitui sentido de mundo e o irreal é superação, criação do novo, 

possibilidade de transformação. Esse movimento ideal que se dá entre real e irreal, só é possível 

porque a consciência é liberdade, Sartre afirma que a condição para que haja imaginação é que a 

consciência seja livre; só assim pode pôr a ausência ou a inexistência. Nesse ato de liberdade a 

consciência não se ausenta do real, ao contrário transcende-o e lhe dá sentido em meio à realidade, 

em situação. Toda arte é obra do imaginário, e por isso mesmo, a ação humana que melhor revela a 

nós e ao outro a relação entre irreal e real, transcendência e imanência, liberdade e facticidade. 

Portanto, tem-se a condição da arte como engajamento do homem no mundo. Engajamento não é 

posicionamento político, mas ação política de revelar uma situação e fazer com que não se possa 

mais ignorar tal situação revelada. A arte, então, é fundamental para a modificação das ações 

humanas, é engajamento por ser meio de realização, de emanação do possível, do projeto por se 

fazer. A arte é possibilidade de reconhecimento da liberdade do homem em situação no mundo, e, 

também, de superação dessa situação. É incessante exercício coletivo, não há arte sem 

reconhecimento das liberdades que se reconhecem e se engajam nas possibilidades do irreal. 

A arte só existe quando é vista, não quando é criada, a criação é uma parte, é sua condição 

primeira e originária. O artista apela ao espectador, à sua capacidade de criar sentidos, à sua 

liberdade. A arte é liberdade que cria a obra e os sentidos, rumo às possibilidades e escolhas de ação 

e transformação do mundo. Nesse movimento de reconhecimento da liberdade engajamento e 
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imaginário se entrelaçam, fazendo com que o análogon se transforme em arte. Desse modo, é 

possível a consciência imaginante se reconhecer como liberdade situada, para ser possibilidade de 

transcendência do real, rumo a outro real novo, diferente e, assim, renovar-se como ato de 

inacabamento. 

A realidade humana se faz pela intencionalidade, que se dá na origem das dimensões 

intelectiva, afetiva e prática. Diante do objeto irreal temos reações que nos levam a agir de 

determinado modo, assim como diante dos objetos da percepção, da intelecção, do julgamento, por 

isso há sempre a possibilidade de ação das diversas dimensões da consciência, especialmente, a 

imaginação. Com a possibilidade criadora do imaginário estabelecemos projetos existenciais e 

pensamos outras formas de realidade. Ao ler um romance, contemplar uma obra de arte, enfim, 

frente à manifestação humana criadora, posso criar e recriar, por meio do irreal, o real. Só 

estabelecemos projetos futuros, novas possibilidades, se pomos o irreal que nos propicia sentir, agir 

em direção a... É a vida imaginária livre que põe os objetos irreais, que são sempre possibilidade de 

transformação do real. Dessa forma, é preciso pôr-se em ato de criação, pôr-se a pensar de maneira 

diferente. Pensar é constitutivo do humano. Somos capazes de pensar a partir de nossas capacidades 

básicas, tais como a sensibilidade, a compreensão, a razão e a imaginação. Pensamos, nos lançamos 

no mundo, buscamos conhecê-lo, revelamos obscuridades do real e, dessa maneira, nos fazemos e 

produzimos ideias e verdades sobre o mundo e nele agimos. Porém, isso não basta ao homem, que é 

um ser livre e constitui sua liberdade na transcendência do real, que questiona o mundo, os homens 

e a si mesmo. 

O pensamento livre e questionador é nossa força criadora originária. A criação assume o 

risco de se lançar no projeto de ser no mundo. Os vários tipos de criação, científica, filosófica ou 

artística, envolvem a liberdade, o risco, a escolha, o compromisso, o engajamento, a 

responsabilidade, inerentes à realidade do mundo. Criar, no sentido lato, é produzir o novo, o jamais 

visto ou vivido, caminhar em caminhos ainda não trilhados, lançar-se à deriva, experimentar o não 

experimentado, abrir-se ao não conhecido, pensar o não pensado, assumir o acaso. A criação é ação 

contínua de imaginar o novo, de criar e recriar, de inventar e projetar ações e transformação. É 

aventura de conhecer o real, negá-lo e produzir outras possibilidades. Essa dimensão interessa 

diretamente à educação que é ação intencional de transformação, de processos sistemáticos e 
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intencionais, ou não, de ações educativas, pedagógicas entre pessoas que desenvolvem funções e 

responsabilidades distintas, são os educadores e os educandos. Cada processo se realiza por meio de 

instrumentos e estratégias pré-determinadas, relacionando-se com os objetivos e fins que se 

intenciona. Os educadores e educandos desempenham funções mediadas por estruturas dadas 

historicamente de forma sistemática. Temos vivenciado modelos educativos que atribuem aos 

elementos estruturais: conteúdos, métodos, metodologias e avaliações, a condição de mediadores 

para o alcance das “metas” educativas. Visto pelo olhar da criação, da imaginação esse projeto é 

inviável, como modo de desenvolver processos formativos no âmbito da criação, do novo, da 

transcendência, assim nos deparamos com uma dificuldade. 

 
A educação, em geral, e reprodutora de esquematismos definidos como oficiais e 
acomodam cada pessoa em estruturas fixas. Agir como pessoa-educadora não é tarefa fácil, 
mas acomodar-se a elas. Para Sartre, fazer o jogo da reprodução é a tentativa de negação da 
liberdade, portanto má-fé. A pessoa-educadora responsável pela pessoa-educanda e 
consciente da sua ação, sabe que sozinha não pode muito, mas pode agir no sentido de gerar 
atitudes e descobertas importantes para as vivências dos que estão participando do mesmo 
projeto de educação. [...] entendida como esse processo relacional que suscita a reflexão e a 
tomada de atitude de pessoas livres, conscientes de que são sujeitos de suas próprias vidas e 
capazes de superar as barreiras do reproducionismo classista e conservador (MELO, 2013, 
p. 31). 

 

Pensar uma ação educativa que seja atitude permanente de contestação do instituído, busca 

de superação, criação de todos, transcendência da configuração e da reprodução posta e imposta, 

supõe valores e saberes constituídos nos procedimentos que se tem, para compreendê-los e refletir 

sobre eles, avançando no sentido de pensar e realizar outra tessitura. Considerar o lugar e o sentido 

do imaginário na educação é uma forma de melhor elucidar essa questão.  

O imaginário na educação é a possibilidade movente da investigação, da inquietação da 

transformação das condições atuais, por meio da capacidade de produzir imagens. A dimensão 

criadora humana é condição para a educação que visa à aprendizagem, ao aprender a pensar de 

forma diferente, nova. Para tanto, a dimensão da imaginação e do imaginário devem ser 

contempladas de forma que os estudantes sintam-se estimulados ao estudo rigoroso dos conceitos, 

das teorias, da ciência, ao mesmo tempo em que os questionam e propõem sua superação. Nesse 

entendimento, o humano, estudantes e professores, são considerados como capacidade criadora ou 
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imaginante, que possibilita novas formas de conhecer, ensinar e aprender, capazes de ordenar o 

pensamento, numa ação de contestação dos procedimentos tradicionais. 

O saber pronto, fechado, fragmentado, a priorização da racionalidade técnica, a ordenação 

irredutível dos procedimentos, os padrões fixos pré-determinados não são possíveis a essa forma de 

educação, pois não abrem espaço ao exercício da imaginação, à constituição do imaginário. O que 

aqui se propõe é pensar o ser humano como inacabamento, consciência livre, que sente, deseja, 

percebe, julga, cria num fluxo que pressupõe a indeterminação de ser-no-mundo, ao mesmo tempo 

que compreende as determinações da situação de estar-no-mundo. É claro que não é uma questão 

apenas de ordem e desordem, mas sim de considerá-las como polos em constante relação e 

movimento, pois o ato de criar apoia-se na forma e no conteúdo, na matéria, no físico e na 

expressão, na cultura que se transforma, é recriada, reinventada em virtude das significações 

imaginárias que constituímos nos processos de pensar e de agir na vida, na sociedade, no cotidiano. 

Ao criar o homem transcende sua existência, pois não aceita como verdade a representação da 

realidade, das coisas e dos processos na mente. Esse homem duvida, interroga o sentido e a gênese 

dos métodos, dos conceitos, dos argumentos, das articulações lógicas, da razão e põe-se em relação 

com a verdade, pois a dúvida, o questionamento, a crítica, a contestação não destroem o 

conhecimento, o saber, ao contrário o constituem, fortalecem-no, fazem com que ele exista, seja 

verdade, e possibilite constituir questões fundamentais à educação e à ciência. 

O que vivemos hoje é o aniquilamento do risco de pensar, colocamos a ciência fragmentada 

e seus resultados no lugar de verdade e a assumimos como forma absoluta a nos deixar acomodados 

e confortáveis com nossas certezas. As instituições educativas reproduzem-na de forma eficaz, 

produzem procedimentos metodológicos de controle e fixação dos conhecimentos prontos e 

firmados como verdades inquestionáveis, o que evita e obstaculiza a criação do novo, a 

possibilidade do risco, do acaso do pensar como forma de contestar essas práticas conservadoras e 

reprodutivistas. Ao contrário, a educação que se defende contribui à constituição do pensamento 

criador, como risco de produzir o novo, como negação da adequação e da passividade, e assume a 

possibilidade da dúvida, do imaginário, da criação de alternativas que nos levem com liberdade, à 

transformação das circunstâncias educacionais, sociais e humanas atuais. 
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O aprendizado e o cultivo do pensamento supõem aprender a escutar, no silêncio da alma, o 
que o outro, o texto teórico ou literário e a obra de arte têm a dizer, buscando descobrir seu 
sentido, beleza e verdade. Assim podemos participar do trabalho e da criação do outro, na 
compreensão, no desvendar e no trabalhar o mundo das coisas e dos homens, os conceitos, 
as múltiplas formas de significação e expressão, penetrando no universo do ainda não visto, 
não imaginado; não pensado, não dito, em ato de extrema dignidade e beleza, bem como na 
esfera do que está por ser criado na práksis (COÊLHO, 2018, p. 7). 

 

A educação que prima pela criação humana, se realiza rumo à superação do instituído, do 

não-conhecido a ser investigado, pensado, posto como realidade a ser conhecida; é ação que visa à 

superação de si e da realidade existente, o conhecimento, a verdade, a racionalidade. A ideia de 

ação pressupõe a condição do livre pensamento, da imaginação e da disposição dos meios para 

alcançar os fins, de forma a adequar o resultado à intenção originária. A dimensão criadora do 

imaginário tem um poder transformador necessário à essa educação negadora das determinações 

impostas, pois nada se opõe mais à imaginação do que a pura reprodução esvaziada de sentido. O 

imaginário é sempre possibilidade viva e pungente totalidade que anima o ser e o existir, vida 

intelectual e sensitiva que age pensando pensar de outro modo o que está intencionado. A 

imaginação é criação, essencialmente dinâmica, fonte de riqueza para o pensamento e para a 

educação. 

Nesse sentido, a educação é prática que confirma nossa condição de sermos homens entre 

homens, que se realiza na medida em que nos guiamos, pela reflexão e pelo pensamento. Negar esse 

compromisso da educação é deixar a possibilidade de constituir uma vida, um mundo mais 

igualitário, autônomo e justo. Assim, a prática educativa deve possibilitar pensar o diferente, o 

novo, o ainda não pensado, o olhar por outra ótica a vida, e a existência pessoal e social, fazendo 

com que o sujeito gire seu olhar e perceba, pelo pensamento, pela reflexão o sentido da excelência, 

do verdadeiro, do belo, do bom e do justo. O trabalho educativo só se realizará pela autonomia, pela 

liberdade, pelo pensamento, pelo rigor, pelo compromisso assumido por todos que fazem e pensam 

a educação. 

Nesse sentido, a educação para aqueles que a realizam é compromisso, ato contínuo e 

responsável do homem consigo mesmo, com o outro e com o mundo. 
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A responsabilidade é elemento constituinte da condição humana. Somos responsáveis por 
todos e por tudo, também por nós mesmos. A responsabilidade se manifesta de duas 
maneiras: uma é subjetiva e a outra é objetiva; uma é pessoal e a outra é interpessoal e 
social. Entendemos que a educação já é por si mesma uma ação que exige plena 
responsabilidade das intuições e das pessoas educadoras. A responsabilidade educativa 
passa necessariamente pelas vivências relacionais que elevam as formas de as pessoas se 
tornarem promotoras da construção de si mesmas, dos outros e do mundo circundante. Isso 
não é feito de processos relacionais abstratos, mas por meio de ações interconectadas. A 
responsabilidade educativa aponta para uma realidade humana e social dominadas pela 
facticidade e abertas ao mundo dos possíveis da condição humana. Isso implica a pessoa 
educadora e a todas as pessoas educandas em um mesmo processo de vivências planas de 
respeito, de aceitação da condição humana e de buscas comuns em favor dos direitos de 
todas. O compromisso ético é a base das vivências educativas: a minha responsabilidade 
passa a ser também responsabilidade do outro, criando assim, uma abertura ao infinito das 
ações de todos e todas que estão envolvidas nesse processo de educação (MELO, 2013, p. 
37). 
 

Professores e estudantes compromissados com a formação, com a leitura, a escrita, o estudo 

rigoroso dos conceitos, das teorias fazem com que o ato educativo historicamente situado consiga 

transcender às limitações estruturais e ideológicas que cerceiam a educação e a escola. No 

engajamento, – que é o compromisso do homem consigo, com o mundo e com o outro – o mundo, 

as coisas e o sujeito são distintos, porém, inseparáveis e constituem a totalidade do compromisso 

assumido, que é o de educar. Totalidade essa que nunca se realizará por inteiro, mas será busca 

perpétua, que se dará como projeto de ser7. Esse projeto se realiza como liberdade, na contramão do 

reducionismo, da ideologia e do aprisionamento das ideias e do pensamento. O homem assume o 

compromisso com seu saber e sua formação compreende-os como aspectos do pensar e do agir 

humanos, que transformam a si e a sociedade, pois existir e agir no mundo exigem responsabilidade 

e assumência. O ser humano, ao assumir-se, assume a humanidade inteira. 

Educação é liberdade, é projeto existencial que se realiza constantemente, com razão, 

sensibilidade e ética. É ação de pensar o mundo, a ética, a realidade e toda a situação que envolve a 

vida humana, o real, para transformá-los, superá-los. Pensada dessa forma a educação é 

reconhecimento  do  particular  rumo  ao  universal,  é  ação  contínua  de  busca  do fim de todo ato  

 

 

 
___________________________________ 

7 “A totalidade impossível significa que nossa subjetividade nunca será de fato constituída e que nossa história nunca 
será completada. Ao mesmo tempo, o que confere sentido e realidade às nossas ações e a intenção de totalidade que se 
traduz no processo de totalização. Assim, vivemos aquilo que Sartre denomina totalidade destotalizada, que não é outra 
coisa senão a existência sempre em via de totalização” (SILVA, 2006, p. 153). 
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humano, que é incessantemente a constituição do éthos8, que pressupõe o pensar no outro, pensar a 

grande morada humana e tudo o que envolve a vida dos humanos. 

 
Nesse trabalho de criação do homem, de construção da fraternidade entre todos os seres 
humanos, a ética é indispensável. Sem ela, temos o império da força, da violência e dos 
interesses individuais, privados e mesquinhos. Aliás, esse trabalho já é eminentemente 
ético. E a educação, pensada a partir das contribuições da fenomenologia, aponta para um 
processo de auto-educação de todos, de invenção do homem e das sociedades humanas, de 
afirmação dos valores humanos na existência individual e coletiva e, portanto, também na 
educação (COÊLHO, 1999, p. 101). 
 

O bem é o télos9 a finalidade da vida humana, cuja busca é possível a todos, fundado em 

ações conscientes, prudentes que levem à totalidade, à unidade, à instituição da vida, digna e 

virtuosa, equilibrada, responsável pelo que assume como projeto, como ato no mundo. A educação 

e os processos de aprender e ensinar auxiliam a ampliação de nossa capacidade de articular e 

compreender o pensamento e os discursos que nos permitem conhecer a realidade e nela atuar. O 

saber se faz pela ordem prática, e só pode ser ensinado porque pode ser demonstrado por regras e 

normas vinculadas ao pensamento, à linguagem e à realidade. O saber está em relação constante 

com a compreensão dos conceitos, dos métodos, da observação, das teorias, da língua falada e 

escrita, e para se alcançar essa compreensão, parte-se do mundo sensível ao imaginário, para assim 

constituir as possibilidades de ser homem virtuoso, compromissado eticamente com todos os 

homens, com o mundo e consigo mesmo. Ser homem engajado, compromissado com a inquietação, 

com a dúvida exige estudo, disciplina, experiência, habilidade, sensibilidade e criação. Esse homem 

busca a melhor forma de viver e conviver no mundo, na sociedade, é instituinte do bem comum. 

Constituir  esse  homem  pressupõe  uma  educação   que requer   tempo para vivenciar e realizar as  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

8 “Ethos (com épsilon inicial) diz respeito ao comportamento que resulta de um constante repetir-se dos mesmos atos. É, 
portanto, o que ocorre frequentemente ou quase sempre (pollákis), mas não sempre (aeí), nem em virtude de uma 
necessidade natural. Daqui a oposição entre éthei e physei, o habitual e o natural. O ethos, nesse caso, denota uma 
constância no agir que se contrapõe ao impulso do desejo (órexis). Essa constância do ethos como disposição 
permanente é a manifestação e como que o vinco profundo do ethos como costume, seu fortalecimento e o relevo dado 
às suas peculiaridades. O modo de agir (tropos) do indivíduo, expressão da sua personalidade ética, deverá traduzir, 
finalmente, a articulação entre o ethos como caráter e o ethos como hábito” (VAZ, 2000, p. 14). 
9 “Télos. Fim, finalidade, conclusão, acabamento, realização, cumprimento: resultado, consequência; chegar a um termo 
previsto; ponto culminante, cume, cimo, alvo, formação e desenvolvimento completos, pleno acabamento; plenitude de 
poder de alguma coisa, soberania, o que deve ser realizado ou cumprido: o que é completo em si mesmo. O télos 
também pode ser uma decisão humana, uma convenção estabelecida segundo o nómos. O télos é o que permite avaliar 
ou determinar o valor e a realidade de alguma coisa.” (CHAUÍ, 2002, p. 512). 
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experiências éticas, teóricas, práticas. Essa educação, em que o homem é concebido com vistas ao 

bem comum, é rigorosa em relação ao que procura conhecer, faz-se pela descoberta dos princípios 

da explicação racional e do exercício prático, e ainda, tem o hábito como meio e o fortalecimento 

do caráter como finalidade. 

A educação engajada e compromissada se realiza pela autonomia do pensar e pela 

possibilidade de realização das finalidades éticas que envolvem a capacidade de decidir, de 

escolher, e ao fazê-las assumir toda a responsabilidade envolvida. O homem engajado é facilmente 

reconhecido por sua forma de ser e de agir, ao dirigir seus atos com sabedoria e moderação 

buscando a sensatez, a sabedoria e o bem comum. Não faz o que quer, ou sequer age de acordo 

somente com seus interesses individuais, ao contrário é o que é porque escolhe por meio da razão, 

delibera entre generosidade e esbanjamento, ponderação e desmedida, prudência e exagero. Sendo 

realização, que não está dada, nem pode ser dada, a educação, se constitui no agir e no pensar, por 

isso mesmo se estruturará pelo rigor dos conhecimentos existentes que subsidiarão os inexistentes, 

serão suporte, base para os que podem ser criados pelos homens que se põem no processo de educar 

e serem educados, se lançam no fazer-se. As letras, a cultura, a arte, o saber são fundamentais ao 

sujeito que se realiza e não podem ser negligenciados.  Portanto, a escola tem lugar imprescindível 

neste contexto, pois é o tempo-espaço institucionalizado responsável pela comunicação dos 

conhecimentos sistematizados. Não há outra instituição que realiza esse trabalho. Na realização do 

ato de educar, de formar, a escola, instituição educativa por natureza, faz a iniciação rigorosa e 

crítica dos estudantes no mundo da cultura, das artes, da filosofia, do pensamento autónomo e livre, 

constituindo a sensibilidade, a imaginação e a reflexão.  

 
Essa iniciação exige que a escola ensine os alunos a pensarem o real e o imaginário, a 
situações novas, a verem o não-visto, a dizerem o não-dito, o que é verdadeiramente 
significativo para as pessoas, a sociedade, a humanidade; enfim supõe que a educação, a 
escola lhes ensinem a pensarem as ideias, os conceitos, as teorias, a prática, o que ouvem, 
veem, leem, bem como as formas de vida coletiva, de reconhecimento de nossa origem e 
fim comum e suas implicações, a serem realizadas pelos homens de modo digno e honrado 
(COÊLHO, 2012, p. 81-82).  

 

Assim, o pensar, o agir, o debate, a abertura ao novo, ao diferente e à criação é o espaço-

tempo da escola, da instituição educativa, que pensa e realiza a formação crítica do homem. 
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Questionar o sentido de ser e estar no mundo faz refletir sobre nós mesmos, o outro, o convívio 

social, as leis que regem a vida e a cultura, o meio ambiente, o consumo, a tecnologia, ou seja, leva 

à amplitude de pensar sobre nossas atitudes, comportamentos e condutas. A formação humana é o 

que buscamos fazer, como homens na Terra, desde os primórdios e se altera constantemente, com o 

contexto sócio-histórico, pois está em movimento, não é estática, não se faz de fora para dentro do 

homem, nem o contrário disso, ocorre no cotidiano, no movimento, nas possibilidades das 

condições objetivas e subjetivas, enfim, na forma em que se realiza. Formar homens melhores, 

compromissados com a sociedade em que vivem, com o mundo, com outros e consigo mesmos, e, 

portanto, questionadores é a finalidade da educação e responsabilidade de todos.  

O homem educado nessa concepção é possibilidade sempre aberta por fazer-se, porém de 

forma comprometida com o mundo, consigo e com todos os homens, é responsável pelas escolhas 

que faz. Escolher é o começo da ação que ao realizar-se, tornar-se realidade, nas condições da 

adversidade do mundo e dos homens. Assim, a educação possibilita ao ser humano a escolha e a 

ação de constituir-se e constituir o mundo de forma singular, única. A ação educativa sendo 

possibilidade de mudança e transformação do real cria condições para a constituição de uma 

maneira de ser e de agir da realidade humana, que seja capacidade espontânea, livre de inventar a si 

mesma e criar um sentido para a própria existência e para a do outro. 
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RESUMO 

Esta pesquisa objetiva analisar e compreender aspectos sociais e históricos da cultura popular, em 
específico da formação do sentido da capoeira da ilha, a partir do estudo biográfico de um 
capoeirista, “Mestre” Alemão, por meio do método progressivo-regressivo sartreano. Trata-se de 
uma perspectiva sociológica que compreende o sujeito em suas relações, como um fenômeno 
singular-universal, e que pelo estudo biográfico, numa perspectiva interdisciplinar, nos permite 
melhor compreender aspectos de uma época, particularmente a capoeira como uma manifestação da 
cultura popular de origem afro-brasileira. A “noção de relação com os saberes e práticas”, 
desenvolvida no campo da sociologia crítica da educação, ganha novos contornos neste estudo 
permitindo uma melhor compreensão da historicidade, do contexto sociológico e antropológico que 
dão sentindo, força e direção ao movimento capoeirístico do biografado e sua época. O capoeira é 
entendido aqui como um sujeito, ser histórico, social e cultural em “debate” com o mundo, a 
estrutura e conjuntura onde se insere, por meio de relações com a linguagem, pessoas, 
materialidade, formando certas disposições e esquemas, como “estados e qualidades”, em 
permanente movimento que constitui-se em processos de totalização, destotalização e retotalização. 
Assumindo as premissas existencialista, os estudos biográficos nos ajudam capturar este movimento 
entre o indivíduo e a sociedade, a sociedade e o indivíduo, com ênfase nas escolhas, situadas em 
campo de possíveis, que constituem a base do projeto e desejo de ser capoeira. Neste sentido, 
investigamos e buscamos compreender os processos por onde ele se faz sujeito em situação, 
inserido e posicionado numa classe, mobilizado e em movimento permanente de realização de algo 
que ainda não existe, portanto inacabado, se projetando impulsionado por desejos de ser que 
viabilizam ou não o ser capoeira com sólido fundamento na tradição. Enfim, trata-se de biografar 
uma camada deste conjunto das relações sociais e culturais que estabelece com os outros, com a 
materialidade e seu tempo, este conjunto de experiências de ser, que forjaram “Mestre” Alemão e 
que dão sentido ao seu projeto e desejo de ser capoeirístico, seu projeto existencial, situado num 
contexto sociocultural por meio da prática de Capoeira, decisiva na constituição da capoeira da Ilha 
e de Florianópolis. 
 
Palavras-chave: Projeto de ser. Capoeira. Estudos biográficos. Relação com o saber. 
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RESUMO 

Esta comunicação tem por base os resultados parciais da pesquisa de doutoramento em curso no 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
intitulada Sartre é intragável: narrativas de uma antropofagia filosófico-literário-política 
brasileira (1955-1974). Partindo das colunas publicadas no jornal impresso O Globo entre 1956-
1969, apresenta-se o modo como o pensamento de Jean-Paul Sartre foi utilizado pelo cronista e 
dramaturgo Nelson Rodrigues como meio profícuo para o comentário sobre a realidade brasileira. O 
autor parte de ideias simples e, algumas, periféricas, tais como: a presença de Sartre no Brasil; o 
espanto do filósofo diante da ausência de negros dentre aqueles que via em suas conferências no 
país; as conhecidas alucinações vivenciadas quando fazia experiências com mescalina para a escrita 
de A imaginação e O imaginário; a célebre frase O inferno são os outros, extraída do final da peça 
Entre quatro paredes; e a afirmativa, presente em Questão do Método, de que o marxismo é “a 
insuperável filosofia de nosso tempo”. A partir destas, comenta fatos da vida social e política 
brasileira, tecendo críticas à alta sociedade, à intelectualidade, ao próprio Sartre, a colegas 
jornalistas e, inclusive, a estudantes e padres que se mobilizavam então contra a Ditadura Civil-
Militar. O modo como Nelson Rodrigues constrói suas argumentações partindo dos elementos 
destacados, ora deturpando ideias do pensador francês, ora retomando de modo positivo estas 
mesmas ideias para utilizá-las em prol de sua argumentação, é elemento importante para 
compreensão de como o pensamento de Sartre era divulgado por meio do jornal em tela. Refiro-me 
a este modo como uma apropriação antropofágica das ideias sartreanas. Tal análise se dá pela 
injunção das propostas da Psicologia Social Fenomenológica e a Teoria Ator-Rede, como proposta 
por Bruno Latour.  
 
Palavras-chave: Existencialismo. Jean-Paul Sartre. Antropofagia. Teoria Ator-Rede. Psicologia Social 
Fenomenológica.  
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EIXO IV 

PSICOTERAPIAS E PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

MEDIADAS PELA TEORIA SARTRIANA 
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RESUMO 

Na tentativa de superar os reducionismos enfrentados pela Psicologia até o momento histórico de 
suas elaborações teóricas, Sartre expõe uma compreensão da realidade como síntese da relação 
dialética entre subjetividade e objetividade, indivíduo e sociedade, sujeito e materialidade. 
Considerando, portanto, o sujeito concreto inscrito na sua realidade objetiva, material, social, 
relacional, sendo fundamental a apropriação singular que este faz sobre sua realidade, institui-se 
uma nova perspectiva psicológica, que compreende a pessoa como um universal-singular. Deste 
modo, através de uma revisão de literatura, este artigo pretende retomar alguns conceitos relativos 
ao psiquismo humano, como os de "consciência", "constituição do sujeito", "ego", "cogito", "campo 
de possibilidades de ser" e "projeto-de-ser" para compreender o sujeito como ser-no-mundo, ser-
em-relação em Sartre. Posteriormente, buscamos articular estes conceitos para refletir sobre as 
possibilidades de trabalho psicológico que se desdobram na proposta da psicanálise existencial 
sartriana e do método progressivo-regressivo. A partir da proposta de Sartre sobre o modo como o 
ser, a subjetividade, a existência humana se constitui, buscamos compreender as possibilidades de 
se fazer um trabalho clínico existencialista, na tentativa de transcender às inviabilizações dos 
sujeitos singulares na contemporaneidade. Acreditamos, portanto, que o método proposto por 
Sartre, não reduzir o sujeito a determinismos de quaisquer espécies, pode ser algo valioso para 
construir meios que possibilitem tanto a compreensão do sujeito, por ele mesmo e pelo profissional 
que a ele se dedica, quanto a intervenção diante de seu sofrimento psíquico.  

 
Palavras-chave: Existencialismo sartriano. Método progressivo-regressivo. Psicanálise existencial. 
Sofrimento psíquico. 
 

 

INTRODUÇÃO  
 

A Ciência, historicamente, depara-se com impasses dicotômicos. A Psicologia, ao se 

organizar enquanto campo de conhecimento científico e refutar a Filosofia, ao final do século XIX, 
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segundo Zurba (2012), se depara com esta mesma condição. No século XX, a Psicologia vivenciava 

o auge de uma crise epistemológica com relação à dicotomia entre um subjetivismo e um 

objetivismo. Os teóricos que debatiam a questão na época apresentavam dificuldades para superar 

tal dualismo, e necessitavam de mais estudos para responder tais impasses. A necessidade de 

reflexão no campo da Psicologia era abrangente e estrutural, de acordo com Schneider (2008), pois 

rapidamente se podia cair em resultados que confirmassem a lógica causalista, e a psicologia 

poderia se reduzir a um cientificismo. Deste modo, ganham novamente relevância no campo psi 

contribuições de outras áreas de conhecimento, especialmente as que se dedicam a aspectos 

imensuráveis da existência humana, como a Filosofia.  

Neste contexto, Edmund Husserl, no final do século XIX, questionando elementos 

ontológicos e metodológicos das filosofias e psicologias constituídas até então, estruturou os eixos 

da Fenomenologia. Pouco depois, Jean-Paul Sartre busca, na fenomenologia de Husserl - assim 

como em Heidegger, Jaspers, Politzer, e no marxismo, lapidado por Marks e Engels -, embasamento 

para um novo modo de compreender o sujeito, o modo como este se constitui e atua no mundo, e 

como lhe atribui sentido. Sartre buscou algumas respostas para suas inquietações na medida em que 

desejava lançar um olhar crítico acerca da construção do ser humano.  

Sintetiza então uma dialética no campo da psicologia, sem perder de vista o sujeito e a 

construção da sua subjetividade. Considera, como ponto de partida, o sujeito concreto na sua 

realidade objetiva, material, social, relacional, ou seja, antropológica e sociológica, não podendo se 

limitar à fala ou o que o sujeito reflete sobre si. Para alcançá-lo, é preciso descrever suas ações, sua 

práxis do cotidiano, o contexto no qual está inserido, buscar pela descrição conhecer como o sujeito 

experimenta suas relações (SARTRE, 1997). 

Conforme esclarece Schneider (2008), a concepção de sujeito, na teoria sartriana, não é a de 

um materialismo histórico restrito, mas uma concepção histórica dialética. Dentro desta perspectiva, 

o sujeito não pode ser explicado, ou mesmo compreendido, apenas por um dos aspectos que 

constitui sua existência. É preciso, para compreendê-lo, levar em consideração a sua história de 

vida, em termos dos aspectos idiossincráticos, particulares, mas também a conjuntura familiar, a 

rede sociológica, os aspectos microssociais e macrossociais, seu contexto social e sua época 
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cultural. É por este conjunto de fatores, ou ainda, neste conjunto, que o sujeito se constitui, torna-se 

quem é.  

Dentro do movimento dialético, o ser humano é fundamentalmente histórico e devem ser 

consideradas a cultura e o contexto no qual ele se tece. Segundo Legrand (1993), Sartre utiliza o 

conceito de mediação para explicar como os homens se constituem, constroem-se, elaborando certa 

racionalidade sobre o mundo, sobre si próprios e sobre os outros, através da sua realidade sócio-

histórica. O processo através do qual o sujeito constitui a sua dinâmica psicológica se dá através dos 

microgrupos sociais, da mediação da família, da escola, que acabam sendo meios de tal 

constituição.  

Sendo assim, acreditamos que o método proposto por Sartre pode ser algo valioso para 

construir meios que possibilitem tanto a compreensão do sujeito, por ele mesmo e pelo profissional 

que a ele se dedica, quanto a intervenção diante de seu sofrimento psíquico. Deste modo, este 

artigo, através de uma revisão de literatura, vem retomar alguns conceitos relativos ao psiquismo 

humano, ao modo de experienciar a si e ao mundo, para uma posterior articulação dos mesmos nas 

possibilidades de trabalho psicológico que se desdobram da proposta de psicanálise existencial 

sartriana e do método progressivo-regressivo.  

 

1.  O SER-NO-MUNDO 

 

1.1.  A CONSCIÊNCIA 

 

A consciência para Sartre está no nível ontológico da realidade e é definida pela sua 

intencionalidade, já expressada por Husserl. Segundo Sartre (1997), a consciência é a pura relação 

com as coisas, ela é transparência, é o nada, é vazia (não tem conteúdo), ela é a dimensão da 

subjetividade constitutiva da realidade, é a nossa relação concreta com o mundo. Em contrapartida 

ao que Descartes e outros filósofos acreditavam, não é necessário ter um EU puro dentro dela, 

muito menos representações, ela não é opaca, não há nada “dentro” dela, ou seja, não há conteúdo 

nem substância, ela é pura relação às coisas. Toda consciência é, portanto, posicional do objeto, 

toda consciência é consciência de alguma coisa. Ela é relação (o para-si) com o em-si. Não há 
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consciência sem objeto. Ela também é consciência de ser consciência, ou seja, é consciência (de) si 

não teticamente, ela não é objeto para ela mesma, ela é transfenomênica, não aparece como 

fenômeno (SARTRE, 1997; SPOHR; SCHNEIDER, 2009). 

Para Sartre, há consciências de primeiro e de segundo grau. Compreendendo este primeiro 

grau de consciência como irrefletida, pré-reflexiva ou espontânea, pois não tomam a si mesmas 

como objeto, não são posicionais do eu. Quando imagino, percebo, ou reflito espontaneamente 

sobre algo, encontro-me tão absorvido no objeto, que não há espaço para posicionamento sobre o 

eu. Não há eu no plano irrefletido, é toda consciência em ato, no momento que está acontecendo. E 

esta pode sempre ser irrefletida se não forem tomadas como objeto da consciência atual, ou seja, 

estas consciências de primeiro grau é que serão objeto para a consciência de segundo grau, 

necessariamente reflexiva. Essa consciência que Sartre denomina de reflexionante é não-posicional-

de-si, mas no entanto, é posicional-do-eu, é onde nos colocamos em questão (SARTRE, 2010). 

Na consciência de primeiro grau, não estou posicionado diante de mim mesmo (não apareço 

como Eu), pois estou completamente absorvido no mundo que me cerca no momento em que elas 

ocorrem, porém, isso não quer dizer que essa consciência não é minha. O Eu só aparece como 

objeto na consciência de segundo grau. A partir da consciência é que se torna possível a unidade, o 

Eu. O Eu é objeto para a consciência, produto dela, é uma síntese da totalização da consciência, é 

necessário o movimento reflexivo que torna a consciência espontânea em refletida para construir a 

internalização do Eu (SARTRE, 2010).  

Conforme explica Schneider (2011), 

 
Essas situações espontâneas, irrefletidas, são experimentadas pelo meu ser como totalidade 
psicofísica. Assim, por mais que sejam não-posicionais-de-si e não-posicionais-do-eu, o Eu 
(moi) psicofísico está sempre no horizonte da experimentação. Experimento enquanto 
totalidade corpo/consciência no mundo. O Moi, portanto, é o Eu enquanto totalidade 
psicofísica de ser, presente em seu cotidiano. É a experimentação concreta. Por outro lado, 
o Je é o Eu tomado em seus diferentes perfis, a face ativa do Ego, aquele que resulta do 
meu posicionamento sobre minhas experimentações anteriores. Dessa forma, quando 
apreendo reflexivamente meu ser, tomando-o em seus diferentes perfis, apreendo-o em sua 
face ativa (je). É uma tomada abstrata do meu ser.  Já quando estou experimentando minhas 
situações cotidianas, mergulhado espontaneamente no mundo das relações, das emoções..., 
sou essa totalidade psicofísica (moi), mesmo que não me aproprie dela, não a coloque como 
objeto para mim. Mas atentemos: o Eu (je) e o Eu (moi) não são dois “Eus”, mas sim duas 
faces de um mesmo Eu, duas formas de experimentar meu ser (p.140). 
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Portanto, a condição para a ocorrência do fenômeno da relação do ser humano com o mundo 

é o fato de o sujeito ser, inegavelmente, corpo/consciência. O corpo é a forma concreta, objetiva, é a 

mediação do ser com o mundo, já a consciência é a condição que torna possível esta relação. O 

correlativo corpo/consciência é absoluto e relativo, pois, corpo e consciência dependem um do 

outro para existirem, e um não se reduz ao outro. É uma totalização de duas dimensões de seu ser, o 

em-si e o para-si. O corpo é uma “coisa”, portanto, é em-si e não depende da consciência para 

existir, apenas para ser fenômeno (para aparecer). A consciência é o para-si. O ser humano é, 

portanto, a totalização perpétua do em-si-para-si, uma totalização sempre em curso, pois não há 

síntese final possível (SARTRE, 1997). 

 

1.2.  O EGO 

 

Neste ponto, podemos sintetizar outro conceito elaborado por Sartre, o Ego. Se o Je é o Eu 

que unifica os estados e as qualidades, o Moi é o Eu em forma de ‘mim’, pois é a unidade das ações, 

da experimentação psicofísica (é quem sente, quem se afeta com o mundo), a composição dos dois 

sintetiza-se o Ego, que nada mais é do que a unidade sintética de todas as nossas experiências.  O 

Ego se constitui, não é um suporte objetivo que é preenchido. É a síntese concreta dos estados, 

qualidades e ações, porém ele é algo distinto deles que só aparece a partir da reflexão. É uma 

unificação espontânea, porque são experimentadas primeiramente na perspectiva irrefletida 

(consciência de primeiro grau) e depois são refletidos na consciência de segundo grau. Esta série de 

consciências espontâneas, que vão ganhando sentido na medida em que vão sendo totalizadas pelas 

reflexões críticas, constituem o Ego. Por este motivo é também chamado de personalidade, é 

constituído em meio ao mundo e aos outros, em meio às variáveis antropológicas e sociológicas 

(SARTRE, 2010; SPOHR; SCHNEIDER, 2009).  

O Ego como síntese, se retotaliza, se reconfigura a cada nova variável de estados e/ou ações, 

é uma totalização em curso, um vir-a-ser (SARTRE, 2010). Conforme postula Sartre (1997), “É 

enquanto Ego que somos sujeitos de fato e de direito, ativos e passivos, agente voluntários, 

possíveis objetos de um juízo de valor e responsabilidade” (p. 221). É um objeto transcendente, pois 

posso mudar de ideia do que eu sei de mim, ou seja, dialetizando-me.  
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 Podemos, portanto, compreender como ações, todos os nossos movimentos concretos no 

mundo (escrever, varrer....), até mesmo aqueles de natureza psíquica (raciocinar, meditar...). 

Definimos nosso ser pelas nossas ações, transformamos o mundo através da nossa práxis e assim 

transformamos a nós mesmos, pois o sujeito é aquilo que ele faz. Já os estados, definem como o 

sujeito se lança ou como é afetado em determinadas ocasiões, em frente a certas pessoas, diante de 

certos objetos. Em situações emocionadoras, ocorre com o sujeito um conjunto de afetações 

psicofísicas espontâneas. Estas experimentações de ser são, aos poucos, apropriadas, e o sujeito 

passa a se reconhecer como aquele que teve tais experiências. Assim os estados transcendem uma 

situação específica e passa a comprometer o ser do sujeito no devir (SARTE, 2010). A unidade dos 

estados são as qualidades, pois “quando sou tomado por tal emoção frequentemente, quando reajo a 

certas situações sempre da mesma forma, esses estados constitutivos do meu ser acabam por se 

tornar minhas qualidades objetivas” (SCHNEIDER, 2011, p.139). 

 

2.  O MÉTODO DA PSICANÁLISE EXISTENCIAL E SUA CONCEPÇÃO DE SUJEITO 
 

Partindo do Método Progressivo-Regressivo, de Henri Lefèbvre, Sartre concebe sua 

Psicanálise Existencial como proposta para a Psicologia. Nesse horizonte, cada sujeito é um ser 

social, coletivo, universal, ao mesmo tempo em que é único, singular. Em outras palavras, os 

sujeitos fazem apropriações subjetivas a partir dos determinantes da cultura em que estão inseridos, 

da classe social da qual fazem parte e do momento histórico em que vivem, dentre outras variáveis 

possíveis, e é exatamente este movimento psíquico de elaboração da realidade que faz o sujeito 

atribuir sentido a si e ao mundo. Este método científico se propõe a elucidar as condições de 

possibilidade de o sujeito ter se tornado quem é, de ter feito as elaborações que fez, assim como 

compreender as diferentes variáveis constitutivas do fenômeno e o conjunto de suas determinantes, 

e as relações entre elas (SARTRE, 1997). O objetivo da psicanálise existencial, como expõe seu 

fundador, é o de “iluminar, sob forma rigorosamente objetiva, a escolha fundamental pela qual cada 

pessoa se faz pessoa” (SARTRE, 1943, p. 655). 

Há um horizonte de racionalidades na constituição do sujeito, ao verificar a mediação 

concreta entre o indivíduo e o seu contexto sociológico e antropológico e buscar o nexo existente 
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entre as diversas ações realizadas por ele. O método nos proporciona a aproximação e elucidação da 

dimensão de ser do sujeito, concebendo-o enquanto ser-no-mundo, como ser-em-situação, um 

singular/universal (SARTRE, 1952). É exatamente este nexo que constitui o sentido da vida para as 

pessoas. Deste modo o trabalho da psicanálise existencial é o de: "decifrar o projeto de ser de cada 

indivíduo estudado, pois é ele que define o que são e para onde se encaminham os diferentes 

movimentos de uma pessoa no mundo” (SCHNEIDER, 2006, p. 53). 

Contudo, as possibilidades de ser de um sujeito não são simplesmente escolhidas por ele, 

mas dadas em relação com as condições de materialidade, o contexto antropológico, a rede 

sociológica à qual pertence. Somos objetivados em determinada atmosfera, ou seja, em um 

ambiente cujas relações envolvem o nosso clima antropológico (social, cultural) e sociológico 

(familiar, relações de mediação). Experimentamo-nos atraídos ou repelidos por diferentes situações, 

alguns eventos nos afetam mais que outros, as situações têm pesos específicos e singulares e assim 

vamos nos tecendo, nos construindo e formando nosso campo de possibilidades de ser, no qual 

teremos que escolher nosso ser, em determinada direção, e nos tornaremos tudo aquilo que 

escolhermos em situação, nas relações concretas com as coisas e os outros (BERTOLINO, 2004). O 

processo de personalização, pelo qual o sujeito constitui sua singularidade, é, portanto, um processo 

constante de interiorização/ exteriorização do sociológico, que por sua vez só ocorre num contexto 

sócio-histórico e é assim, através da elaboração reflexiva que um sujeito faz de seu ser nesse 

sociológico é que se configuram em termos psicológicos, o seu campo de possibilidades de ser, quer 

dizer, sua estrutura de escolha. O psicológico existe constituindo-se uma subjetividade objetivada, 

um processo dialético de apropriação da objetividade, de interiorização da exterioridade (SARTRE, 

1960). 

Sendo assim, o psicológico, para Sartre (1965), é segundo, é síntese da realidade concreta 

que tomaremos como consciência reflexiva. Outro termo fundamental da sua teoria de Sartre, o 

projeto de ser, pode ser entendido como o processo de transcender o que está dado, indo em direção 

ao futuro, é o seu movimento concreto no mundo (nunca totalizado) em busca do desejo de ser. O 

projeto é sustentado pelo campo de possibilidades sociais e históricas, perfazendo as possibilidades 

de escolha do sujeito. Segundo Maheirie e Pretto (2007), o projeto de ser “se faz no presente, com 

base num passado e dirigido por um desejo, por aquilo que ainda não é e projeta vir a ser” (p, 458).  
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Esse projeto de ser resulta do e no próprio sujeito, pois é sobre o projeto que o sujeito se 

constitui na história como um processo no qual, ao mover-se em direção a certo futuro, vai 

definindo seu ser e a forma de ser afetado pelas coisas, a forma de estabelecer relações com os 

outros, sua racionalidade, suas posturas e ações, mesmo que esse projeto seja alienado. Sendo 

assim, tal projeto vai aparecer de diferentes maneiras em vários momentos da vida da pessoa, sento 

retomado, reconfigurado, mas sempre como pano de fundo de qualquer ato humano (SARTRE, 

1997; SCHNEIDER, 2006). 

 
O projeto existe desde que o sujeito é lançado no mundo e se encontra condicionado a todas 
as suas experiências vividas, as quais oferecem um contorno ou uma coloração particular 
que resultará no diferencial entre o projeto de um sujeito e de outro sujeito. É uma 
totalidade de sínteses dialéticas de superações e conservações de aprendizagens passadas e 
presentes em favor de um futuro. Caracterizado por ser dinâmico, o projeto é sempre 
atualizado, e se constitui num movimento de totalizações, retotalizações e destotalizações 
incessantes (MAHEIRIE; PRETTO, 2007, p. 458). 

 

No plano do vivido, sabemos que não basta conceber, desejar, planejar para realizar, é 

preciso agir no mundo na direção dessa realização. As ações do ser humano comprometem-no em 

determinada direção e este se tece e nesse fazer se faz. Sartre (1952) esclarece que o sujeito que 

exerce seu poder de escolha, sua liberdade é aquele ser que pode realizar seus projetos.  

O termo liberdade é concebido por Sartre (1997) como uma característica ontológica 

constitutiva do ser humano, ou seja, é uma característica determinada do ser da realidade humana. A 

liberdade não diz respeito ao plano moral, de escolhas dicotômicas como o que é certo ou errado, 

mas sim da escolha de ser, por isso do plano ontológico. Portanto, ser livre não significa 

vulgarmente obter o que se quer, mas sim determinar-se a querer, diz respeito ao caminho, à 

construção até o que se quer. O que nos leva a mais uma diferenciação: liberdade de escolher é 

diferente de liberdade de obter. Percebe-se que escolher é um ônus e um bônus do ser humano, 

porém muitas vezes experimentamo-nos psicologicamente determinados, como se forças 

predeterminadas nos dominassem, e decidissem nossa trajetória. 

Sartre (1997) declara que o homem está condenado à liberdade, e esta afirmação significa 

que não podemos deixar de escolher, pois mesmo quando aparentemente não escolhemos, ainda 

assim estamos escolhendo. Quando o ser do sujeito está em poder dos outros, sob pressão das 



  
       
 

 

Página 305 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

circunstâncias, ainda assim faz escolhas, na condição de alienação. Portanto, ao escolher, ainda que 

de forma alienada e mesmo que ele não se reconheça na sua ação, o sujeito se tece e escolhe o ser 

que ele é e será. A escolha que faz o compromete, mesmo que tente se desresponsabilizar. Porém, o 

que caracteriza o ser humano é a sua possibilidade de transcendência das situações, pois ele sempre 

pode fazer algo daquilo que fizeram dele (SARTRE, 1952), o que é, portanto, antes de um ônus, um 

bônus. Mesmo na condição da alienação transformamos o mundo e nos transformamos, pois não 

somos seres simplesmente passivos, na medida em que sempre fazemos algo do que fazem de nós, 

ainda que seja escolher, se alienando a corresponder à expectativa dos outros (SCHNEIDER, 2008). 

O sujeito, sendo dialético, é produtor e produto, é construído através das mediações e se 

constrói, elaborando suas possibilidades de ser; então, o termo liberdade não pode ser utilizado 

como uma arma vulgar contra o ser, pois alienar-se é uma condição regular, de que o ser humano 

também não escapa. A liberdade deve ser entendida por ‘dentro’ do campo de possibilidades. O 

sujeito deve ser desalienado e chamado para a escolha de ser, porém também deve ser acolhido, 

pois o papel do psicólogo é também compreender a constituição deste campo de possibilidades 

(SCHNEIDER, 2011). Sendo assim, Sartre (1960) esclarece que “o homem faz a história, ao mesmo 

tempo em que é feito por ela. No entanto, é preciso assinalar que a história não está em meu poder, 

ela me escapa e [...] isto não decorre do fato de que não a faço: decorre do fato que o outro também 

a faz” (p. 69).  

Quando exercemos nossa liberdade, escolhemos, nos escolhemos e experimentamos 

afetações psicofísicas de ser e estas experimentações são apropriadas por nós. É regular da vivência 

humana haver uma constante relação entre a dimensão da liberdade e a dimensão da 

experimentação psicofísica de ser. O cogito é a totalização do caminho que fizemos até então, é 

resultante do seu processo histórico de construção, da condição de ser na vida de relações. É uma 

experiência singular concreta e histórica (SARTRE, 1952). O cogito se dá a partir da 

experimentação psicofísica como uma certeza de ser, “ou seja, o cogito é o sujeito concreto (moi), 

espontaneamente afetado pelas coisas, pelos outros, pelas situações. Coisas, outros, situações que, 

dessa forma, ganham função sobre o sujeito” (SCHNEIDER, 2006, p.306). 

A partir da articulação de um conjunto de ocorrências objetivas, de como o sujeito se 

experimenta sendo, constitui-se uma elaboração singular que faz parte da instância do psicológico. 
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O sujeito constitui uma consciência da sua existência, porém a forma como o sujeito se sabe sendo 

nas situações é fruto, além da elaboração de suas escolhas, da imposição de um certo teorema, 

mediado pelo sociológico, apropriado ativamente pelo sujeito, instaurando-se a dinâmica 

psicológica singular. Ao escolher sobre o que os outros fizeram de nós, nos percebemos sendo tal 

sujeito específico, reconhecemo-nos como aquele que realizou tais ações. O cogito ocorre à pessoa, 

impõe-se ao sujeito como uma síntese que explica a realidade, esta síntese sendo mediada, mas 

também assumida em escolha, dentro das possibilidades de compreensão do sujeito até então. O 

cogito, diz respeito a maneira que o sujeito se sabe escolhendo e não advém de apenas um perfil, ele 

é a síntese dos vários perfis do sujeito, cada qual com seu saber de ser específico (SARTRE, 1952; 

1997). 

O cogito é densificado, cristalizado ao longo da construção histórica do ser, como uma 

determinação à priori. É natural da dinâmica psíquica a cristalização do cogito assumindo este como 

uma absolutização. E o ser permanece prisioneiro deste cogito absolutizado até fazer uma 

elaboração diferente deste: quem eu sou, cristalizado. Podemos simbolizar o cogito absolutizado, 

como se fosse uma lente inviabilizadora, da qual o sujeito enxerga toda a realidade disfuncional. A 

partir de uma absolutização inviabilizante, o sujeito produz impasses psicológicos. Neste momento, 

cabe ao profissional de psicologia a verificação destes impasses, a investigação deste cogito de ser e 

a mediação para viabilizar o sujeito destotalizando e retotalizando seu saber-de-ser nos seus 

diversos perfis, buscando tecimento.  

Böechat (2004, p.162) afirma: “o método progressivo-regressivo coloca a psicanálise 

existencial como um pólo mediador entre o homem, em sua singularidade, e o contexto histórico do 

qual ele parte como construtor”. O movimento progressivo-regressivo é concebido como uma forma 

de compreender os sujeitos em seu movimento de totalização histórica da sua singularidade, 

perfazendo o movimento singular/universal da constituição humana. Partimos da singularidade à 

universalidade e retornando a esta singularidade, sempre dentro da perspectiva histórica 

(passado/futuro) e assim o método estabelece o movimento progressivo-regressivo, que proporciona 

ao profissional compreender os dados constitutivos da realidade complexa que é cultural, social, e 

indubitavelmente, singular, individual (MAHEIRIE; PRETTO, 2007). 
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Este método, que possibilita uma compreensão fenomenológica científica do caso, é 

dialético, e o levantamento dos dados deve ser realizado dentro da descrição dos episódios, a 

analisar em nível antropológico, sociológico e psicológico. Considerando que o sujeito faz a história 

e a história faz o sujeito, e partindo do campo dos estudos marxistas, o método proposto é 

regressivo, na medida em que busca contextualizar o modo como o sujeito se constitui, mas também 

progressivo: “não terá outro meio senão o “vaivém”: determinará progressivamente a biografia (por 

exemplo), aprofundando a época, e a época, aprofundando a biografia” (SARTRE, 1960, p. 86- 87). 

Com este exaustivo e complexo processo de investigação, evidencia-se como o sujeito se 

constituiu, com aquele cogito e aquela dinâmica psicológica, e o psicólogo trabalha para que o 

sujeito adote uma consciência de segundo grau frente ao seu saber-de-ser, do modo como se 

constituiu. Deve ficar evidente ao paciente como ocorrem as suas experimentações, quais os 

gatilhos que desencadeiam as suas afetações, a atmosfera que é experimentada e o futuro que se 

impõe, em termos psicológicos. Somente após compreendido quem se sabe sendo e como, é que o 

sujeito tem a possibilidade de se situar dentre variáveis antropológicas e sociológicas implicadas 

neste saber-de-ser e, assim, superar a dinâmica psicológica vivenciada em má-fé, isto é, instaurada 

por esse cogito absolutizado, explica Schneider (2008), sem que o sujeito se dê conta de que pode 

ser superado, a não ser que reflita (- o que, muitas vezes, só acontece no contexto da psicoterapia). 

A realização da compreensão, nestes termos, é algo que se dá em dois momentos específicos, 

conforme Maheirie e Pretto (2007) a cumplicidade, ou analítico regressivo, e a criticidade, ou 

histórico genético. Partindo-se sempre da descrição fenomenológica da situação vivida pelo 

paciente, e “contextualizando-a na existência do mesmo com toda sua significação e vivência. 

Resulta num exercício de ‘olhar com o olhar do outro’, o que, ao mesmo tempo, esclarece para o 

sujeito e para o pesquisador o fenômeno vivido” (MAHEIRIE; PRETTO, 2007, p. 460). 

Neste processo de destotalização do saber-de-ser, a intervenção do psicólogo, dentro do 

método progressivo-regressivo a nível psicológico é dividido em duas compreensões: a reflexão 

cúmplice que se dá empaticamente ‘por dentro’ da realidade do sujeito, ou seja, partindo da 

racionalidade do sujeito, do modo singular como intui os fatos históricos vividos por ele, 

acolhendo-o e elucidando o processo, a construção do caminho percorrido, de como se deu a 

reflexão ou a alienação do seu movimento vivido; e a reflexão crítica que implica em mostrar ao 
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paciente, ferramentas para se localizar em meio ao seu próprio saber e chamar o paciente para a sua 

condição de escolha, o que possibilita ao paciente vislumbrar outras possibilidades (SCHNEIDER, 

2011).  

O resultado deste processo é a desalienação, e a implicação do paciente com o ser que ele 

deseja-ser, além da destotalização do cogito inviabilizante. O processo de superação dessa alienação 

propicia a abertura de possibilidades de ser no mundo, um futuro aberto ao sujeito, tendo a 

titularidade de seu ser, em sendo sujeito da sua história, de uma liberdade desalienada. Porém, como 

foi posto, este é um processo, dos mais complexos que o ser humano pode experimentar, pois essa 

destotalização de quem se sabe sendo, implica em inúmeras variáveis, como por exemplo, a dose de 

alienação em que o sujeito está inserido, as variáveis do contexto antropológico e sociológico, o 

nível de implicação com a mudança ou até mesmo a própria natureza do impasse psicológico, pois 

uns são mais primitivamente complexos que os outros. Complexidade possível a partir da teoria 

postulada por Sartre, no fazer científico (SCHNEIDER, 2011). 

A liberdade é uma ferramenta perigosa, quando não compreendida através do levante 

ontológico de Sartre e do materialismo histórico-dialético, base da sua teoria, pois com o intuito de 

alterar uma dinâmica psicológica, não é suficiente apenas escolher, pois muitas vezes o sujeito não 

o consegue. A liberdade é um conceito que não pode ser compreendido de forma vulgar, pois é 

preciso que o sujeito se empodere desta possibilidade para então, junto à compreensão do seu saber 

e constatação do processo de construção deste cogito (o processo de desalienação) ele possa vir a 

enxergar como possível para si um campo de possibilidades mais ampliado e conseguir escolher-se 

diferente, para além do que as experimentações psicofísicas lhe indique dentro da forma como as 

tem elaborado.  Por mais implicado que esteja em seu processo psicoterápico, o sujeito não 

consegue mudar de uma hora para a outra, pois, na medida em que um futuro se impõe, ele está 

enroscado de forma complexa no dinamismo psíquico, com seu saber-de-ser único, com seu modo 

específico de se relacionar, com certos mecanismos frente as situações, construindo uma rede 

complexa de modo de ser (SCHNEIDER, 2006). Porém, o ser do sujeito, a partir desta teoria, é uma 

contínua totalização/destotalização/retotalização, e este trabalho, relatado neste artigo, é uma prática 

possível, fenomenológica e geradora de protagonismo. 
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CONCLUSÃO 

 

Sartre, com o intuito de propor uma nova perspectiva de compreensão psicológica, percebeu 

que havia fragilidades na sustentação da ontologia e antropologia da psicologia e, a partir disto, 

inicia seus estudos. Superando as dificuldades empíricas encontradas até então, constitui uma teoria 

psicológica que não fica restrita nem a aspectos individuais nem sociológicos, mas que compreende 

a realidade como síntese da relação dialética entre subjetividade e objetividade, indivíduo e 

sociedade, sujeito e materialidade. Assim, Sartre fornece subsídios para uma práxis da psicologia 

que compreende a psicopatologia para além de seus aspectos universais. É pela descrição do ser por 

trás do diagnóstico, do processo de constituição de suas complicações emocionais, que se torna 

possível transcender a condição "psicopatológica", na busca de uma escolha menos alienada de si. 

Após esta exposição, é possível compreender a relevância das contribuições de Sartre para os dias 

atuais, pois há uma urgente necessidade de superação da alienação, da solidão e do processo de 

enlouquecimento, sofrimentos regulares na sociedade contemporânea. É fundamental que 

compreendamos, como Oliveira e Paiva (2016), que o papel do psicólogo hoje não é o de eleger 

aspectos da condição humana em detrimento de outros, mas o de perceber que não é no 

determinismo social, nem no determinismo biológico, nem em concepções individualistas que se dá 

conta do ser, e sim no processo constante de interface entre o singular e o universal.  
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RESUMO 

O presente resumo apresenta uma revisão bibliográfica sobre a psicoterapia infantil pautada na 
Psicologia Fenomenológico-Existencial. Realiza diálogo com o pensamento do filósofo Jean-Paul 
Sartre, seus interlocutores e outros teóricos que abordam, direta ou indiretamente, esta temática pelo 
prisma da referida abordagem. Ademais, permite que sejam realizadas reflexões sobre a 
Ludoterapia, concebida como processo psicoterapêutico em que a escuta e a fala são traduzidas pelo 
brincar. Como sendo um dos caminhos possíveis no atendimento infantil, a Ludoterapia é abordada, 
neste trabalho, a partir da análise dos atendimentos a uma criança na Clínica-Escola (Núcleo de 
Prática em Psicologia-NPP), da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), campus 
Toledo, no exercício do estágio curricular obrigatório para a formação de psicólogo. A criança 
atendida foi encaminhada para esta Clínica-escola com a queixa inicial de déficit de atenção e 
concentração, dificuldades na leitura e na escrita, dificuldades de expressar seus sentimentos e de 
colocar limites nas relações. Além de o trabalho apresentar um recorte da análise dos encontros, 
enfatiza a importância do papel do psicoterapeuta na relação, tendo em conta que este profissional 
poder oferecer à criança a possibilidade de compreender sua história de vida e de oportuniza-la, 
dentro dos limites de suas condições, o exercício de sua liberdade, autonomia e capacidade de 
decisão – condição que lhe favorece encontrar suas próprias respostas para as questões que a vida 
lhe apresenta. Pela Ludoterapia, portanto, o cliente pode experienciar a autonomia a partir do 
brincar, ter consciência de suas vivências, sentimentos e seus significados, e ampliar, por 
conseguinte, suas possibilidades e responsabilidade no cuidado de si mesmo. A relevância deste 
trabalho justifica-se por auxiliar na instrumentalização teórico-prática de um campo de atuação até 
o momento pouco explorado pela abordagem fenomenológico-existencial.  
 
Palavras-chave: Fenomenologia-Existencial. Psicoterapia Infantil. Ludoterapia. 
 

 

 



  
       
 

 

Página 312 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

 
A PSICOLOGIA NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) 

DE BLUMENAU, SC. 

 
Rosângela Soares de Oliveira Bruner (Acadêmica estagiária, Departamento de Psicologia, Fundação 
Universidade Regional de Blumenau - FURB, Blumenau-SC, Brasil); Marisa de S. Thiago Rosa (Professora 
Orientadora, Departamento de Psicologia, Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB, 
Blumenau-SC, Brasil).  
 

marisa@furb.br 
 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem o objetivo de comunicar uma experiência de Estágio Curricular Obrigatório 
do Curso de Psicologia da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) a qual vem 
ocorrendo na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Bairro Tribess no município de Blumenau 
desde o mês de fevereiro do corrente ano (2019) com previsão de término em novembro de 2019. O 
trabalho desenvolvido no estágio tem como objetivo geral promover saúde na população adstrita, e 
as ações específicas foram planejadas em consonância com as Políticas Públicas em Saúde Mental 
no que diz respeito ao papel do psicólogo na Atenção Básica em Saúde, tais como acolhimento ao 
sofrimento psíquico dos usuários e atendimentos singularizados de continuidade por tempo 
determinado. Além disso, estão sendo realizadas ações na escola do Bairro, junto aos adolescentes, 
a partir de demandas bem específicas para essa faixa etária, tais como prevenção à gravidez na 
adolescência, auxílio para o estabelecimento de projetos de vida, prevenção ao uso e abuso de 
drogas/álcool, tecimento familiar e prevenção ao suicídio. A perspectiva teórico/metodológica 
empregada nas intervenções é a Psicologia Fenomenológico Existencialista de Jean-Paul Sartre. 
Após as demandas para a psicologia serem identificadas em atendimentos realizados pelos 
profissionais das equipes de saúde, os usuários são encaminhados para os atendimentos 
psicológicos singularizados onde é feito um primeiro acolhimento com o objetivo de identificar 
melhor a demanda, bem como o tipo de intervenção que cada usuário necessita, a partir da 
demarcação do fenômeno, buscando realizar a atenção integral à saúde, evitando 
compartimentalizar o sujeito. A partir de um olhar humanizado, busca-se assumir o papel de 
mediador nos conflitos familiares bem como levar os usuários a assumirem a responsabilidade pela 
sua saúde integral, sob os cuidados das equipes da ESF, em parceria com outros profissionais e 
dispositivos de saúde, tais como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Policlínica do 
Hospital Universitário da FURB, para os casos em que além de ações de promoção e prevenção, 
também sejam necessárias ações curativas, com intervenções no âmbito da psicoterapia breve ou de 
média duração. Os resultados obtidos até o momento são: aumento na qualidade de vida da 
população adstrita, mediante promoção da autonomia/responsabilização frente às escolhas 
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realizadas; a construção/fortalecimento das redes de apoio; abertura de um leque de possíveis para 
que possam transcender suas dificuldades e recuperação da confiança/esperança no futuro.  
 

 
Palavras-chave: Atenção básica. Saúde mental. Psicologia existencialista sartriana. Demarcação do 
fenômeno. Intervenção em psicologia. 
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo refletir as possibilidades psicoterapêuticas a partir da Psicanálise 
Existencial de J. P. Sartre, o método biográfico progressivo-regressivo, que propõe uma forma 
objetiva de investigar e descrever as variáveis psicológicas, sociológicas e antropológicas que 
compõe o fenômeno psicológico. A psicopatologia é uma complicação psicológica, uma 
perturbação psicofísica que acontece no plano pré-reflexivo do movimento do sujeito no mundo 
sendo resultante de sua história de relações. A tensão de ser, base na complicação psicológica 
Disfonia Psicogênica, é um impasse psicológico experimentado enquanto uma contradição de ser 
frente a diversas situações vivenciadas pelo sujeito, implicando o psicofísico, principalmente 
gerando a paralisia ou paresia de prega vocal. Esta  tensão de ser é vivenciada frente a situações 
concretas contraditórias que colocam em xeque o projeto de ser do sujeito, gerando, assim a 
experimentação de possível inviabilização do seu ser. A psicologia clínica existencialista busca 
esclarecer as determinantes do projeto de ser do sujeito e as condições de possibilidade da 
ocorrência dos impasses vivenciados concretamente pelo sujeito, compreendendo, assim, o sujeito 
quanto ser-no-mundo, como ser-em-situação, um singular/universal. Nesta metodologia, o ponto de 
partida da investigação são os aspectos concretos da vida de relações do sujeito, considerando a 
psicopatologia para além da sintomatologia da doença, compreendendo o processo de constituição 
da personalidade deste sujeito que adoece que é a  unificação corpo/consciência em direção a um 
fim, de um projeto de ser, ou seja, é subjetividade objetivada resultante da totalização das 
experiências singulares do sujeito com a materialidade, com o corpo, com o tempo, com os outros, 
com o mundo, cujo nexo é o projeto de ser. A partir da tomada de consciência reflexiva das 
condições de possibilidade do sofrimento, o sujeito, que é sempre liberdade, pode fazer escolhas 
desalienadas a fim de viabilizar em suas relações seu projeto de ser, tornando-se sujeito de ser, 
sujeito de sua própria história de relações, superando assim a tensão de ser.  
 
Palavras-chave: Psicopatologia Fenomenológica. Psicologia Clínica. Jean-Paul Sartre. Psicologia 
Existencialista.  
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RESUMO 

O filósofo Jean Paul Sartre propõe, na quarta parte de O Ser o Nada, uma psicanálise existencial 
fundamentada em sua ontologia fenomenológica. Sartre tem como objetivo compreender o sujeito 
imbricado dialeticamente entre subjetividade e objetividade histórica, entre liberdade e facticidade e 
entre singularidade e universalidade. Esta dialética compõe o que Sartre conceitua como situação, 
uma unidade sintética do para-si enquanto liberdade projetante em contradição às determinações do 
em-si. A partir do conceito de situação, compreende-se uma clínica de situações como teoria e 
prática clínica em direção à subjetividade. Este trabalho pretende, a partir do referencial teórico da 
psicanálise existencial, realizar uma exposição e discussão metodológica de um caso clínico, 
atendido pela Divisão de Psicologia Aplicada da UFRJ, como parte integrante do estágio em 
psicoterapia existencial orientado pelo professor Fernando Gastal de Castro. Buscaremos analisar, 
nesse sentido, o percurso clínico de uma estudante universitária de 23 anos, que chega ao 
consultório em sofrimento após tentativa de suicídio da mãe, sem o amparo do pai esquizofrênico 
que não vê desde infância, desde o surto psicótico que o deixou paraplégico. São identificados 
primeiramente os núcleos de sofrimento e de desejo e, em seguida, trabalhados em momentos 
distintos a partir de um processo de presentificação a partir da exploração fenomenológica, a 
localização do sujeito em sua situação, de maneira a permitir a intuição de seu modo de ser e de 
seus impasses existenciais. Neste processo, tivemos como objetivo a purificação da reflexão, cuja 
meta foi atingir a experiência pré-reflexiva e desvelar o ser no mundo como ser situado. Assim, 
sustentamos uma clínica que parta do gesto fenomenológico como práxis, no sentido de ser capaz 
de conjugar a palavra fenômeno - aquilo que se mostra em si mesmo - e logia - que faz ver aquilo 
que se mostra. O papel do psicólogo, deste modo, não é oferecer interpretações a priori para o 
paciente, mas junto dele, ver e fazer ver sua (re)totalização em curso. Através do método 
progressivo-regressivo, do movimento da singularidade em direção à universalidade e dentro da 
perspectiva histórica passado-futuro, a paciente foi provocada ao que Sartre chamou de instante, 
quando compreender-se em sua pŕaxis implica em modificar-se. As mudanças oriundas da prática 
psicoterapêutica se dão, dessa forma, a partir de acontecimentos antropológicos, isto é, momentos 
concretos nos quais o sujeito toma consciência de sua práxis e de sua exis (temporalidade psíquica) 
e diante disso, forja novas possibilidades de ser no mundo. 
 
Palavras-chave: Psicanálise existencial. Clínica. Fenomenologia. Método progressivo-regressivo. Sartre.  
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RESUMO 

A tarefa da clínica psicológica sob inspiração sartriana, assentada no pressuposto de que a 
existência precede a essência, compreendendo que o homem constrói seu projeto de ser ao lidar 
com a liberdade de escolher e com os contextos que o alienam, intenta viabilizá-lo como sujeito 
desse processo. A morte, encarada por Sartre como o fim dos seus projetos, poderia, exatamente em 
sua facticidade e absurdidade, impulsionar a pessoa a um (re)encontro com o seu projeto de ser? 
Nesse escrito, pretendemos fazer dialogar a perspectiva sartriana sobre a morte e o fazer clínico sob 
sua inspiração com a clínica dos cuidados paliativos. Sartre negava qualquer possibilidade de 
sentido à morte, como fora atribuído por Heidegger. Entretanto, é fato que, diante da cronicidade de 
uma doença e de sua terminalidade, a morte anuncia ao ser humano o fim dos seus projetos. Os 
cuidados paliativos são medidas que visam à melhoria da qualidade de vida de pacientes e 
familiares que se deparam com questões relacionadas a uma doença ameaçadora da vida, provendo 
atenção aos sintomas físicos, psíquicos, sociais e espirituais. Inspirados por Sartre, podemos afirmar 
que o que morre, por meio da irreversibilidade da sequência das escolhas enquanto ainda se vive, é 
também o que determinou a existência até ali: “o que fiz de mim”? “Vivi meu projeto de ser”? “O 
que ainda posso fazer”? São questões que emergem e que podem configurar parte da angústia diante 
da iminência da morte. São dores que dizem respeito a um projeto de ser que pode ser reconhecido 
e vivenciado em seu fim, se tal encontro for favorecido. Entendemos que o pensamento de Jean-
Paul Sartre tem muito a oferecer para a superação dos impasses enfrentados na clínica dos cuidados 
paliativos, que também intenta viabilizar o homem como sujeito do seu processo de vida e do 
próprio morrer, última de suas obras. 
 
Palavras-chave: Morte. Sartre. Cuidados Paliativos. Projeto de Ser. 
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INTRODUÇÃO 
 

                                     O homem tem de poder escolher a vida em todas as circunstâncias. 
                                                                                                                                         Sartre 

 

 

Escolhas, eis um pilar fundamental da obra sartriana, que embasa as clínicas 

fenomenológico-existenciais, seja em quais pensadores existencialistas estiverem abrigadas. Trata-

se da condição de sermos prisioneiros da liberdade de escolher. Ainda que situados, escolhemos 

durante a vida e, por que não dizer, diante do morrer, ou seja, poder escolher em todas as 

circunstâncias é uma questão!  

No conjunto da obra de Sartre, uma das principais metas foi fazer valer sua definição de 

homem como liberdade, compreendendo-o como sujeito de sua própria história, configurando-se 

aquilo que designou como compromisso ontológico, ao mesmo tempo em que o homem é também 

sujeito da história da humanidade, desdobrando-se no seu compromisso político. Assim, ele se 

constitui produtor da realidade social, da qual, dialeticamente, é também produto. Dessa forma, “ao 

realizar sua liberdade, o sujeito humano sempre se situa em direção a um fim, a um projeto de ser, 

que acaba por definir as significações do mundo para ele” (SCHNEIDER, 2006, p. 295-296).  

Com o desejo de reformular a Psicologia da época, Sartre se empenhou em superar as 

perspectivas mentalistas, subjetivistas e mecanicistas com uma abordagem que apostasse no sujeito 

circunscrito no mundo e que se relacionasse dialeticamente com o contexto histórico, social, 

econômico e político. Trata-se de uma filosofia existencial voltada à concretude da vida e em que a 

liberdade é seu princípio fundamental, sendo sempre acompanhada da angústia da escolha, que, por 

sua vez, acarreta responsabilidade (BORIS, 2015).  

Compreender o homem para Sartre só é possível levando-se em conta sua história 

individual, tanto quanto a de sua conjuntura familiar, social e cultural, dando sustentação, assim, à 

noção de que ele se faz e é feito no/por esse conjunto de fatores (SCHNEIDER, 2006). Desta forma, 

assentado no pressuposto de que a existência precede a essência, busca localizar as contradições do 

indivíduo, definidas a partir do seu projeto de ser, originado no conjunto de suas relações no seu 

movimento no mundo, devendo ser essa a tarefa da clínica psicológica sob sua inspiração. Em 
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outras palavras, viabilizar o homem como sujeito (SARTRE, 1997; SCHNEIDER, 2011; 

NOGUEIRA, 2014; BORIS E BARATA, 2017).   

Sartre também salienta que muitas vezes nós utilizamos de má-fé para abdicar dessa 

liberdade e responsabilidade inerentes à existência. A má-fé é a renuncia à própria liberdade, de 

forma que assumimos um papel pronto da sociedade ou atribuímos nossas escolhas a fatores 

externos, colocando-nos em posição de objeto para o outro, ao invés de sujeitos ativos na 

construção de nossa existência (SARTRE, 1978a; 1997).  

Assim, não importam as condições iniciais ou o que outras pessoas fizeram conosco, mas 

sim o que fazemos a partir do que nos é apresentado como contexto para nossos atos e escolhas. 

Muitas vezes o conforto existencial é encontrado na massa coletiva e indiferenciada, na alienação. E 

nessa dinâmica emocional lidando com a liberdade de ter que escolher e os contextos que o alienam 

o homem vai construindo seu projeto de ser. O trabalho clínico, por sua vez, poder permitir a pessoa 

a possibilidade de que ela mesma possa vir a reconhecer-se (SARTRE,1978b; 1997). 

Trata-se de um método compreensivo, cuja importância está em acompanhar os diversos 

aspectos da vida do sujeito para chegar ao seu projeto de ser. É progressivo regressivo, por 

caracterizar-se pelo constante movimento entre os seus elementos objetivos e subjetivos, que 

revelam a mútua constituição sujeito-mundo (NOGUEIRA, 2014). 

Feita essa breve introdução sobre a concepção Sartriana e sua relação com a tarefa da 

clínica, trazemos a seguinte inquietude: quando Sartre (1997) falava em poder escolher em todas as 

circunstâncias, será que poderíamos pensar também diante da iminência da morte? A possibilidade 

da morte encarada em sua absurdidade, enquanto fim dos projetos, poderia ainda assim impulsionar 

a pessoa a um (re)encontro com o seu projeto de ser?  

Vamos nos debruçar inicialmente sobre as diferenças de compreensão sobre a morte para 

Heidegger e Sartre, para tentar dar forma ao nosso desassossego existencial e epistemológico em 

busca de expressão, qual seja: trazer a perspectiva Sartriana sobre a morte como possibilidade de 

interlocução e inspiração para pensarmos a Clínica dos Cuidados Paliativos, em especial nas 

situações de terminalidade. 
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1. A MORTE EM HEIDEGGER E SARTRE 

 

A sensação de iminência da morte faz com que a vida corra diante dos olhos, momento no 

qual a história de cada um é revista como um todo, e suas vitórias e seus fracassos são 

contabilizados. Ao sentir a fragilidade da vida sentimos também seu significado, de modo que a 

morte faz com que cada um encare a si mesmo. “A certeza da morte seria, por isso, libertadora, pois 

livra-nos das trivialidades da vida cotidiana” (POLT, 1999, p. 86). Esse é um construto defendido 

por Heidegger, uma vez que para ele, imbricada a esta certeza da morte está a angústia, a qual 

possibilita uma resposta autêntica - chamada de Vorlaufen à morte. Traduzida às vezes como 

‘antecipação’. Vorlaufen significa, literalmente, ‘correr antes’, ‘enfrentar’. A existência autêntica 

envolve encarar a mortalidade, não no sentido de se preocupar em quando o falecimento virá, mas 

antecipando a finitude de suas próprias possibilidades e escolhendo à luz desta finitude. “Perceber 

que cada momento pode ser o último nos libertaria das distrações e das trivialidades dos outros” 

(POLT, 1999, p. 87). Estaria aí a máxima de que a possibilidade da morte, ou a reflexão sobre ela, 

poder proporcionar o ressignificar da vida. Mas será que isso é possível, antes que ela de fato se 

anuncie?  

Para Heidegger (1997), a morte é determinante para a conversão da inautenticidade para a 

autenticidade desse homem lançado ao mundo na cotidianidade; o Dasein (ser aí). É a partir da 

intransferibilidade e da insubstitutibilidade da morte que se abre para o Dasein a sua singularidade 

que se desvela o seu "ser-para-a-morte". A morte não é apenas o fim da vida, mas lhe dá, antes, seu 

sentido de singularidade e finitude. Assim como o acorde final de uma melodia já se fez presente 

desde seu começo, também a morte está lá desde o início, como determinante de seu sentido. 

Sartre (1997) contesta, primeiro em relação a esta univocidade que Heidegger atribui à 

morte em relação ao significado da vida. Defende que não é apenas a morte que é intransferível e 

insubstituível, e exemplifica que o amor, também o seria. Em seguida, chama a atenção para o 

significado ontológico da morte afirmando que é necessário distinguir entre a morte de um homem 

na velhice e a morte inesperada de um jovem. Questiona, se poderia a morte de um jovem em um 

acidente automobilístico ser considerada como o acorde final de uma melodia? Segundo Dandyk 

(2015), Heidegger (1997) teria, na visão de Sartre (1997), simplificado demais o fenômeno da 



  
       
 

 

Página 320 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

morte para o indivíduo. Ontologicamente a morte retira do ser suas possibilidades, conferindo assim 

seu caráter absurdo. Portanto, o ponto mais forte de sua discordância está no fato de que Heidegger 

teria negligenciado a absurdidade da morte. Sartre negava qualquer possibilidade de sentido à 

morte, dando a ela o caráter de absurdo total; o que de certa forma permitiria uma liberdade radical 

na medida em que este consegue ‘imunidade’ contra a própria morte, já que ela é um fato exterior, 

que não lhe diz respeito como estrutura subjetiva. Para ele a morte é absurda, por representar o fim 

dos projetos.  

Por sua vez, a emergência do indivíduo em sua autenticidade não se daria através da 

conversão da inautenticidade para a autenticidade por se perceber finito, mas sim, através do projeto 

inicial pré-reflexivo. Conceito este, decisivo para a compreensão da subjetividade em seu processo 

de lidar com as possibilidades de ter que escolher em seu processo permanente de vir a ser.  

 Nessa direção, Sartre nos convoca a refletir sobre outro tipo de finitude da realidade 

humana que nada tem a ver com a morte física, e sim com as perdas no processo existencial, que 

vão contribuindo na construção do nosso projeto de ser. O homem torna-se um indivíduo ao fazer 

uma escolha dentre as inúmeras possibilidades que lhe são colocadas, e já esta escolha implica a 

finitude do Dasein. Portanto, mesmo que uma pessoa vivesse eternamente, a partir da escolha 

especial do seu projeto inicial significa que ela não poderia realizar mais todas as outras 

possibilidades. Seria para sempre aquela que escolheu ‘A’ como projeto inicial, embora ‘B’ também 

fosse uma opção. Com a escolha de A termina-se o jogo. Mesmo se posteriormente a pessoa 

escolhesse B, no sentido de uma total alteração, ela seria a mesma que escolheu primeiro A e só 

depois B, mas nunca aquela que escolheu primeiro B e depois A. "Dessa forma é a irreversibilidade 

da sequência das escolhas que lhes confere sua relevância, e de forma alguma apenas a finitude no 

sentido da morte concreta" (DANDYK, 2015, p. 47). Dizendo de outra forma, poderíamos fazer um 

paralelo com as mortes simbólicas, tão vivenciadas, por exemplo, nos adoecimentos crônicos, por 

não ser mais possível o estado de saúde anterior. 

A obra de Albert Camus nos ampara com um forte contraponto para os dois. Segundo ele, a 

morte é considerada também absurdo e sem-sentido, e possibilita ao homem a condição de revoltar-

se contra sua própria condição finita, porém, não necessariamente como negação, má-fé e, 
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tampouco, como algo que não diz respeito ao homem; ele afirma que é o irracional e o absurdo que 

impele o homem à criação de sentidos para a existência.  

Inquieta-nos quando Camus (2004) questiona se, já em Sartre, não pode ser justamente a 

revolta diante desse absurdo e irracional que elimina todas as possibilidades do para-si1 que faz, 

exatamente aí, pelo tom agudo com que “olha a morte de frente”, a consideração da morte como 

fenômeno que afeta diretamente a existência? Trata-se de um fato que arriscamos dizer e que parece 

ter sido concretizado por Sartre em relação ao seu próprio processo de morte. Ou seja, diante do 

absurdo de perceber a finitude de seu tempo, de vislumbrar o horizonte de um fim para o seu 

projeto de ser, ele escolhe o enfrentamento, não a negação da morte, e continua seu projeto de ser 

pulsando com vida até o fim. Escolher seguir sendo escritor, vivenciando seus prazeres a custa de 

dores; escolhendo e assumindo o seu amor, e sua forma de viver no mundo – nas/com as palavras. 

Escolhendo lutar por um outro mundo possível até o fim; foram, escolhas que sempre deram sentido 

ao seu existir. Muito sobre esse percurso de estar vivo até o fim em seu projeto de ser é revelado por 

Beauvoir (1982), na Cerimônia do Adeus. Sartre disse: “utilizei minha liberdade para o que 

desejava, quando morrer, não morrerei desfazendo de minha vida, aceito-me integralmente e sinto-

me com precisão, tal como quis ser” (p. 587). Seguiu quase cego desde os 67 anos de idade, e para 

poder escrever sem cessar ao longo da vida, consumiu, em excesso, fármacos e energizantes que 

usou em favor de sua “causa”. Era comum ele escrever por 14 horas seguida. Não foi a morte que 

lhe possibilitou sair da inautenticidade para a autenticidade da vida, como pode parecer acontecer 

em muitas situações de encontro com a finitude, mas a luta por não desfazer-se do seu projeto 

enquanto vida tivesse; ou seja, a assunção das responsabilidades que a condenação de ser livre para 

escolher impõe a cada momento, ainda que de forma situada, com limites contextualizados. 

Portanto, para ele, o absurdo de não podermos escolher não morrer pode também nos impulsionar 

ao nosso projeto de ser enquanto estamos vivos. A biografia de seu próprio morrer, em seus últimos 

anos de vida, ilustra esse percurso. 

 

 

 ___________________________________ 

1 Para Sartre, “a consciência é sempre consciência de alguma coisa” (princípio da intencionalidade), necessitando, 
assim, das coisas para ser. Constitui, portanto, a região ontológica que Sartre designa de para-si, na medida em que é 
pura relação, puro movimento para a exterioridade, não se sustentando em-si mesma. A consciência é o que ela não-é, 
na medida em que seu ser é ser em relação a algo. 
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Assim, ao compreender que a morte aparece no horizonte como facticidade, em termos 

psicológicos, compreender o ser como uma totalização em curso, mas que um dia encerrará sua 

jornada, pode fazer com que os sujeitos realizem escolhas a partir de um posicionamento crítico, 

dando oportunidade de finalizar seu projeto, em qualquer tempo, com algum senso de realização. 

Em suas palavras: “[…] torno-me responsável por minha morte, tanto quanto por minha vida” 

(SARTRE, 1997, p. 653). 

Pensar a morte a partir das concepções sartrianas, no âmbito deste escrito, significa assumir 

a defesa de que o lidar com as perdas e a iminência da morte nos processos de cronicidade e 

terminalidade na clínica dos cuidados paliativos (CP) podem encontrar em Sartre inspirações em 

sua compreensão sobre a finitude, e se beneficiar de seus construtos clínicos, na direção de um fazer 

como apregoado pelos princípios dos CP, capaz de se erguer contra a desumanização do processo 

de morrer, ressituando o sujeito no centro do seu processo de vida e  morte.  

 

2. INSPIRAÇÕES SARTRIANAS E OS CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Na medida em que a morte é a “[…] nadificação de todas as minhas possibilidades […]” 

(SARTRE, 1997, p.658), o que pode significar para o sujeito defrontar-se com o seu adoecimento 

grave e com os indicativos de uma morte que se anuncia? Como ajudá-los a lidar com um tipo de 

liberdade que tropeçará agora nos últimos limites para suas escolhas?  

A morte transforma a vida em destino, mas não traça limites à liberdade, pois, até que a 

morte aconteça como fato, é a vida, em todas as suas exigências, que continua colocando os sujeitos 

frente à necessidade de fazer escolhas (BEAUVOIR, 1984). 

Lidar com a vida, abraçando-a até o fim, nas instituições de saúde, teve seu início a partir da 

coragem de algumas mulheres que se puseram a tematizar a morte, o morrer e os cuidados em torno 

desse processo, dando voz aos que estavam partindo. Falamos de Elisabeth Kübler Ross (1985; 

1996) e Cicely Saunders (2018), pioneiras nesse saber fazer diante do morrer e seus lutos, abrindo o 

caminho dos cuidados paliativos (CP) no mundo.  

 
Cuidados Paliativos é um conjunto de medidas que visam à melhoria da qualidade de vida 
de pacientes e familiares que se deparam com questões relacionadas a uma doença 
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ameaçadora da continuidade existencial, através da prevenção e do alívio do sofrimento 
possibilitados pela identificação precoce, pela eficiente avaliação e tratamento da dor, bem 
como pela atenção a outros sintomas físicos, psíquicos e espirituais (WHO, 2007, p. 3).  

 

Surgiu em reação ao modelo tecnicista da biomedicina, que excluía a subjetividade, o 

sofrimento dos pacientes cuidados diante da saúde, do adoecimento e da morte, sendo esta última 

interditada para esquecermos nossa finitude. Na clínica dos cuidados paliativos, nos deparamos com 

a finitude da saúde, com as perdas simbólicas dos projetos que não poderão ser mais vivenciados na 

perspectiva da morte próxima, vamos conviver com os lutos antecipatórios em relação ao que não 

mais poderá escolher, com o o processo de morte e o morrer, e com uma sociedade que define como 

se deve morrer, acolhe ou interdita esse processo.  

Elias (2001) defende que o processo civilizador contribuiu significativamente para a solidão 

dos moribundos na contemporaneidade, o qual, dentre outros aspectos, foi responsável por um 

crescente tabu em relação à expressão de sentimentos espontâneos e fortes. Culturalmente, margeia-

se incansavelmente o morrer. O velório, o enterro, tudo deve ser rapidamente providenciado para 

que todos retornem às atividades o mais rápido possível. Esse aparato mercantil na sociedade 

capitalista contemporânea consegue apagar os sinais de que a morte esteve presente. Evita-se falar 

dos mortos, externar a dor. O sinal verde é tão-somente para o silêncio, para o sufocamento dos 

sinais de sofrimento. A elaboração coletiva e solidária das perdas vai sendo minimizada e com isso 

há um recuo da morte no horizonte coletivo (SILVA, 2006). Essa perspectiva tornou-se possível em 

virtude do progresso da ciência médica, que permitiu a melhoria nas condições de vida e o 

retardamento da morte, o local da morte sendo cada vez mais transferido do lar para o hospital, sob 

a justificativa dos cuidados especializados e intensivos que o avanço da medicina proporcionou. O 

paciente que não tem mais como sobreviver encontra muitas vezes sua última morada em uma UTI. 

Nessas circunstâncias, nossos mortos morrem sozinhos em hospitais, cercados por aparelhos e 

tubos.  

Transformamos um dos momentos mais importantes de nossa existência em um ato 

impessoal, mecânico e mais solitário ainda– em algumas situações, digno de repulsa e temor para 

pacientes e familiares. E sinônimo de fracasso para médicos, que nem sempre reconhecem que o ato 

de acompanhar o processo de morte de um paciente também lhes cabe e pode representar êxito e 

reconhecimento para além do salvar uma vida. Por vezes, precisam retardar a morte 
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obstinadamente. Temos nesses casos uma morte limpa, higiênica, técnica, solitária e, às vezes, 

desumana para todos os envolvidos. 

O movimento da ‘boa morte’ ou da rehumanização da morte, erguendo-se contra a morte 

roubada por excesso de medicação ou em intenso sofrimento pela ausência desta; defendendo que 

as pessoas possam se preparar para morrer, possam decidir sobre si mesmas também nessa hora, 

como diz a música: “o tempo que antecipa o fim também desata os nós”.  É hora de despedidas, de 

passar a vida a limpo, de dores, e também de momentos de felicidade, por vezes. Trata-se da busca 

pela ressituação do paciente como sujeito de seu processo de vida-saúde-adoecimento-morte 

(NOGUEIRA DA SILVA, 2014). 

Quem bela e pioneiramente abriu esse espaço de escuta e fala sobre o morrer foi Elisabeth 

Kübler-Ross (1985; 1996). As atitudes e maneiras de encarar a morte foram revolucionadas a partir 

dela. Pioneiramente, ela deu voz aos pacientes sobre o enfrentamento da morte, possibilitando que, 

através deles, jovens médicos e o mundo pudessem entender que sempre há o que fazer quando a 

racionalidade médica instrumental afirmava que não há nada mais a fazer. Aprender a escutar os 

moribundos para aprender sobre suas necessidades, sobre a experiência do enfrentamento 

emocional no final da vida (choque, negação, raiva, barganha, depressão, aceitação, e o lidar com a 

esperança sempre presente) foi um dos muitos legados que ela nos deixou. Uma vida dedicada a 

devolver recursos compassivos e cuidadosos para cuidar integralmente das pessoas diante da morte, 

que merece ser cada vez mais estudada.  

Cecily Saunders (2018), por sua vez, é sinônimo da criação do movimento dos cuidados 

paliativos. Com ela, surge a expressão dar mais vida aos dias do que acrescentar dias à vida, que 

muito simboliza a filosofia dos cuidados paliativos. Construiu, em 1967, o primeiro hospital, o St. 

Christopher Hospice, com assistência, ensino e extensão. Cunhou o conceito de dor total (física, 

emocional, social, familiar e espiritual), comprovando cotidianamente que o sofrimento só é 

intolerável quando ninguém cuida dele.  

Portanto, inspirados por Sartre, podemos dizer que o que morre, por meio da 

irreversibilidade da sequência das escolhas enquanto ainda se vive, é o que determinou a minha 

existência até ali, é o meu ser-aí. Essa é a angustia em relação à finitude: “o que não posso mais ter 

e o que ainda posso”? Ou seja, “o que fiz de mim”? “Vivi meu projeto de ser”? “O que ainda farei”? 
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São questões possíveis e que podem configurar parte da dor física, emocional, familiar, social e 

espiritual. São dores que se radicalizam diante do adoecimento crônico e da fase terminal e que 

dizem respeito também à forma de enfrentamento social e coletiva do morrer em determinado 

tempo e lugar. 

Aceitar uma perda e vivenciá-la pode intensificar a busca de sentidos (FRANKL, 2008). A 

busca de sentido, por sua vez, pode ser reencontrada em nosso projeto originário (SARTRE, 1997). 

O luto cotidiano, antecipatório e luto dos familiares, podem ser vivenciados em sua singularidade 

buscando os muitos mediadores individuais e sociais (PARKES, 1998; WORDEN, 2013) da 

singularidade da pessoa em cuidados paliativos, com suas redes de apoio, e diante das 

circunstâncias das perdas. Isso, se para tal, olharmos de frente para esses processos e contribuirmos 

para que as escolhas e as decisões de quem está partindo possam ser reconhecidas e realizadas, 

desde o tratamento ao pós morte.  

São muitos os modelos de compreensão para o cuidar diante do processo de morte e do luto. 

Construtos importantes para a compreensão desses fenômenos, em especial se recusarmos as 

tentações de redução aos protocolos e indicadores fixos, e continuarmos problematizando a 

diversidade de influências, integrando-as. A proposta de estudo em questão, buscando ancoragem 

nas implicações de uma perspectiva existencial sartriana, na qual o enfrentamento do adoecimento, 

morte e luto, como os demais fenômenos humanos devem ser compreendido como construção 

própria, produto e produtora da liberdade individualizada e, ainda assim, universal, contextualizada 

no meio cultural e histórica da vida concreta das pessoas (CARNEIRO e BORIS, 2017), soma-se ao 

movimento de construção dos cuidados paliativos na saúde, na doença e na morte. 

 É oportuno destacar que a abordagem sartriana pode possibilitar contribuições para a clínica 

dos cuidados paliativos, não como importações, mas como implicações para um fazer clínico capaz 

de resgatar a autonomia diante da vida, que pode existir até segundos antes da morte, no sentido 

defendido por Boris (2015), quando afirma que uma psicoterapia inspirada em Sartre não se propõe 

a ser uma aplicação da sua fenomenologia filosófica, mas um trabalho em fluxo, evitando uma 

compreensão estática e assumindo uma postura de constante atenção àquilo que se apresenta a 

experiência.  
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(IN)CONCLUSÕES 

 

Sabemos que os princípios dos cuidados paliativos, para se efetivarem de fato, necessitam de 

um processo de construção da gestão, da atenção, cujo investimento principal se dirige à relação 

terapêutica e implica desafios metodológicos, políticos e epistemológicos. Entendendo que as 

emoções ocupam um lugar central no ideário e no fazer paliativista, advogamos que o pensamento 

de Jean-Paul Sartre tem muito a contribuir na construção e redescoberta de projetos de ser 

individuais e coletivos diante do morrer e do viver. Ao assumir uma perspectiva histórica, dialética, 

não subjetivista, a abordagem sartriana poderá ter muito a oferecer para a superação dos impasses 

enfrentados nessa clínica que intenta viabilizar o homem enquanto sujeito também do seu processo 

de morrer, última de suas obras.  

Uma das maiores tristezas de quem está morrendo é, por vezes, a perda da vivência das 

relações (a solidão) e de suas responsabilidades (a morte em vida), mas podemos aprender a 

escolher passarmos por isso juntos, buscando uma transformação individual e coletiva em relação 

aos cuidados diante da morte, e diante da vida de todos e todas. Não basta contemplar o ser e buscar 

a mudança através de qualquer forma de análise existencial compreensiva. É preciso também 

facilitar a transformação do seu mundo, através da afirmação pela ação e práxis livre (TEIXEIRA, 

2017). Isso será possível sem soltarmos as nossas mãos, e sem esquecermos de que o amor pode ser 

mais forte do que o adeus. 
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RESUMO 

Esse artigo, tem sua elaboração, a partir da experiência no Estágio Profissionalizante em Psicologia 
Campo de Estágio I, com ênfase em Processos Clínicos, no Núcleo de Prática em Psicologia - NPP, 
pertencente à Pontifícia Universidade Católica – PUCPR, Campus Toledo. Neste trabalho será 
apresentado um estudo de caso baseado no atendimento com uma criança e fundamentado na 
abordagem Fenomenológica-Existencial. Para a compreensão e embasamento do caso, foram 
estudados, além de Sartre, teóricos que com ele realizam interlocução, e outros que podem auxiliar 
na compreensão da psicoterapia infantil. O trabalho chama a atenção para a ideologia moderna da 
“Infância Feliz”, que forja o sofrimento concreto da criança. Por conseguinte, apresenta a 
abordagem Fenomenológico-existencial, inspirada em Sartre, como perspectiva capaz de elucidar, 
na prática, tais contradições. Esta possibilidade é ilustrada na exposição do caso atendido em 
psicoterapia infantil: um menino de oito anos, filho do primeiro casamento de sua mãe, e que vive 
atualmente com esta, o padrasto e a irmã, nascida dessa segunda união. Sentindo-se excluído da 
dinâmica familiar, reage com agressividade, e recebe, por sua vez, a mesma resposta de sua irmã e 
mãe. Com a ajuda da estagiária terapeuta, Thor, pseudônimo dado ao cliente, começa a utilizar 
outros métodos para resolver seus conflitos. Por fim, ratifica-se a importância da abordagem 
Fenomenológica-Existencial na compreensão e ajuda aos clientes, inclusive as crianças, a 
compreenderem que as relações não são lineares, como causa e efeito, mas que, quando se tem a 
apropriação de suas próprias ações, qualquer mudança de um indivíduo exigirá dos demais a 
apreensão de seus atos condicionados.  
 
Palavras-chave: Estudo de caso, atendimento de criança, Fenomenológica-Existencial. 

  

 

INTRODUÇÃO 

 
Esse artigo, tem sua elaboração a partir da experiência no Estágio Profissionalizante em 

Psicologia Campo de Estágio I, com ênfase em Processos Clínicos no Núcleo de Prática em 
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Psicologia - NPP, pertencente à Pontifícia Universidade Católica – PUCPR, Campus Toledo. Os 

atendimentos foram realizados semanalmente com Thor de oito anos de idade, pela ótica   

Fenomenológica-Existencial. 

Neste trabalho, será realizado um estudo de caso, buscando compreender a Fenomenologia-

Existencial, no atendimento com crianças.   Foram identificados nesse estudo, o método, o 

instrumento, as entrevistas, o procedimento, os resultados e discussões, que compuseram o caso, 

apresentando, possibilidades de tratamento, que pudessem, melhorar o cotidiano do cliente.    

 

1. APRESENTAÇÃO DO CASO: O CASO CLÍNICO DE THOR 

 

Os atendimentos clínicos ocorreram em uma Clínica Escola denominada NPP - Núcleo de 

Prática em Psicologia, pertencente à Pontifícia Universidade Católica – PUCPR, Campus Toledo. 

Direcionamos nossa atenção para os atendimentos de orientação fenomenológico-existencial.   

O presente artigo foi constituído pelo estudo de caso de uma criança de 8 anos, do sexo 

masculino, denominado Thor. As queixas do cliente foram trazidas pela mãe no ano de 2018, o ano 

que iniciou o atendimento na Clínica Escola. A genitora relatava, na época, que o seu filho era 

muito agressivo na escola, em casa, e, principalmente com sua irmã.  

No ano de 2019, primeiramente, realizou-se uma leitura nos prontuários e descrição dos 

atendimentos realizados, bem como foi estabelecido contato com os responsáveis para verificar o 

interesse no atendimento.  

Inicialmente, fez-se uma entrevista com a mãe para dar início aos atendimentos e ouvi-la a 

respeito do filho, e, por fim, acolher o Thor, escutar sua história e começar a psicoterapia. Com o 

decorrer das sessões, a estagiária realizou algumas intervenções, devidamente orientada em 

supervisão semanalmente.  

A mãe, ao relatar a dinâmica familiar, descreve um bom relacionamento familiar como o 

esposo e com os filhos. A respeito dos comportamentos de Thor, a mãe informa que o filho 

diminuira sua agressividade durante o tratamento, mas, nas férias, tanto da escola, como nos 

atendimentos psicológicos, o cliente, voltou a apresentar maior agressividade no âmbito familiar. 



  
       
 

 

Página 331 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

Nas sessões com Thor, ele se mostrou receptivo ao tratamento. Durante as sessões foram 

utilizados: histórias lúdicas e jogos, para assim, construir uma relação empática, através de conversa 

informal. De igual forma, objetivou-se captar informações para verificar qual fenômeno se 

apresentava. 

No decorrer das sessões com Thor, observamos que ele se sente excluído da família, já que, 

além dele, também há uma irmã pequena que demanda mais atenção. Diante disso, procurou-se 

investigar como Thor entende e expressa seus sentimentos, ou seja, o ciúme apontado para com a 

sua irmã e alguns privilégios que seus pais oportunizam a ela. Essas situações, expressas por Thor, 

são geradoras de seu sofrimento; por conseguinte, sua lida com esses sentimentos é de maneira 

agressiva.  

Durante as discussões e reflexões nas supervisões, pode-se compreender que essas vivências 

de Thor, bem como o sentido que dá a elas, estão relacionadas, dialeticamente, a lida da mãe com a 

maneira que Thor se expressa – o que dificulta o posicionamento deste no seio da família. Thor, 

portanto, por não se sentir acolhido em seus sentimentos, demonstra insegurança diante do amor de 

sua mãe.  

 

2. PSICOTERAPIA INFANTIL: UM OLHAR NO MODO DE SER CRIANÇA  

 

Na psicologia existencialista o ser humano tem sua própria maneira de ser e de existir, e 

durante todo o percurso da sua vida o sujeito procurará resolver sua angústia. Segundo Teixeira 

(2006), o que define a existência individual está relacionado ao sujeito fazer uma escolha autêntica 

de si, ou seja, uma escolha que não vise somente agradar a sociedade ou outros sistemas, mas revele 

o que realmente deseja. Buscando construir o seu próprio destino, este processo ocorre de forma 

dinâmica de vir-a-ser. O indivíduo está consciente e livre para fazer suas escolhas e isso resultará no 

sentido da sua vida.  

 
A liberdade humana, da perspectiva sartreana, é a escolha irremediável de certos possíveis: 
o homem não é, mas faz-se. Não há futuro previsível e nem ao menos algumas cartas 
marcadas de antemão. Há, isso sim, o movimento através do qual o Ser do homem faz-se 
isso ou aquilo — escolhas que, por seu turno, serão feitas a partir de certas situações, jamais 
encerradas em algum tipo de determinismo (YAZBEK, 2005, p. 142).  
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Segundo Sartre (2010), o homem não é algo definido, pois primeiramente ele não é nada, só 

será alguma coisa quando fizer algo de si próprio. O homem se joga para um futuro, assim ele o 

desenha e o constrói. Angerami (1985) relata que quando o homem tem a consciência de que a vida 

gera sofrimentos e problemas existências, ele percebe e assume a dimensão da responsabilidade de 

ser livre e fazer escolhas, consequentemente, se sente responsável pela criação dos próprios ideais 

que permeiam sua vida e toda a humanidade.  

 
[...] se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo 
que ele é. Assim, o primeiro esforço do existencialismo é o de pôr todo homem no domínio 
do que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade da sua existência. E, quando dizemos 
que o homem é responsável por si próprio, não queremos dizer que o homem é responsável 
pela sua restrita individualidade, mas que é responsável por todos os homens (SARTRE, 
2010, p. 12). 

 

A Psicoterapia Existencial trabalha as demandas trazidas pelo sujeito, buscando olhar o 

cliente como um ser humano que sente, vive e que interage com o mundo. A partir da intervenção 

terapêutica, o sujeito perceberá várias possibilidades para existir no mundo, através da compreensão 

da liberdade, das escolhas e das consequências, o cliente poderá se constituir mais pleno e autêntico. 

Atualmente existem muitos debates e questões sobre a infância. Quais as melhores decisões 

a serem tomadas em relação a criança; quais os modelos educacionais e psicológicos que a descreve 

melhor; enfim, o que é ser criança? No decorrer da história muitos teóricos, pela abordagem que 

fundamenta suas reflexões e práticas, tentaram compreender esse período da vida. As diversas 

interpretações e compreensões apresentadas ao fenômeno da infância, nos mostra a impossibilidade 

de existir uma definição que absolutize o entendimento deste fenômeno. O que há, são estudos que 

buscam melhorar formas de intervenções, e que, concomitantemente, produzem reflexões sobre o 

universo infantil. 

A criança, já foi associada à selvagem, que precisava ser domesticada; à inocência, à pureza, 

retratada em pinturas na idade média. De acordo, com Angerami (2010, p. 260):  

 
Assim, desde a Antiguidade, podemos perceber a infância sendo normatizada, havendo uma 
separação entre o adulto – ser superior, dotado de razão e amadurecimento cognitivo - e a 
criança - ser inferior, irracional, e imaturo. Também encontramos na criança a inocência e 
docilidade que é perdida na vida adulta. 
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Na antiguidade, não existiam leis para esse período da vida (infância). Na realidade, as 

pessoas não sabiam muito o que fazer com esses seres que ainda não eram adultos. Era exigido da 

criança um comportamento de adulto; elas não podiam brincar, tendo em conta que ter o controle 

sobre elas era fundamental (ANGERAMI, 2010). Historicamente, observa-se que a forma de tratar a 

criança foi se transformando. Atualmente, a infância é um período preservado e cuidado pela 

sociedade; as crianças são respeitadas em sua singularidade, e existem leis para protegê-las, como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Quando ocorrem casos de desrespeito à criança, como 

negligência familiar, ou até mesmo abuso sexual, a lei faz a sua atuação e prioriza o bem-estar da 

criança (BRAZIL, 1990). 

Essa transformação foi muito importante para que a criança tivesse seus direitos assistidos; 

mas, devido aos muitos benefícios conquistados, que posteriormente alguns foram considerados 

“regalias”, acabou por produzir um mito da Infância Feliz. Por este mito, entende-se que é 

impossível uma criança não ser feliz. Aqueles que coadunam com esta ideologia, considera que a 

criança “tem tudo”, ela pode brincar, e não tem grandes responsabilidades; mas, na realidade, esta 

afirmação mostra a negação do sofrimento da criança. Isso é verificado na psicoterapia, em muitos 

casos, quando a criança apresenta as suas queixas, mas, a partir destas, pode-se perceber uma 

desestruturação familiar que ela própria carrega. Diante de conflitos e frustrações expressos pela 

família, a criança tende a acreditar que ela é a origem do problema desses (ANGERAMI, 2010). 

A psicoterapia é muito importante neste momento para desmistificar a ideologia da Criança 

Feliz, mostrar que o sofrimento é inerente a condição humana; mas existem  possibilidades para 

experienciar a vida, e essa forma de ver a humanidade está pautada na abordagem fenomenológico-

existencial, que com o seu surgimento,  caracterizou-se, como a terceira força dentro da psicologia. 

Sua fundamentação tem influência de pensamentos filosóficos, com o intuito, de abordar o 

fenômeno pela maneira como ele se manifesta, ou seja, as experiências vividas pelo sujeito, diante 

de seus conflitos e dificuldades (ARAÚJO, 2010). 

 
A fenomenologia é a ciência que procura abordar o fenômeno, aquilo que se manifesta por 
si mesmo. Ela tem a intenção de abordá-lo, interrogá-lo, procurando descrevê-lo e tentando 
captar sua essência. Ela estuda o fenômeno tal qual ele se apresenta a consciência. O 
método fenomenológico consiste numa descrição sistemática dos fenômenos até chegar a 
sua essência, ao ponto final e irredutível da percepção (ARAÚJO, 2010, p. 2). 
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No atendimento psicológico, realizado pela abordagem fenomenológico-existencial, é 

utilizada a Redução Fenomenológica. Esse método é fundamental para compreender a realidade 

existencial do cliente, e pode ser utilizado com crianças, adolescentes, adultos e idosos, ou seja, 

com todos os clientes, independente da sua idade. 

Em poucas palavras: a redução fenomenológica, para o psicoterapeuta, corresponde a total 

suspensão dos juízos apriorísticos, das pressuposições de que algo é, e dos preconceitos sobre o seu 

cliente. Segundo Pena (1985), isto significa que nada é afirmado ou negado sobre as coisas, 

assumindo uma sensação de abandono do mundo e um refúgio dentro de si mesmo. Na linguagem 

husserliana é intitulado epoquê (epoché), palavra grega que tem o significado de suspensão, 

cessação. Este termo Husserl buscou na filosofia medieval, que denominava de époque a posição de 

repouso mental, através do qual nada se constitui em afirmação ou negação.  

 
Se assim procedo, como é de minha plena liberdade, então não nego este ‘mundo’, como se 
eu fosse sofista, não duvido de sua existência, como se fosse cético, mas efetuo a œpocˇ 
‘fenomenológica’, que me impede de fazer qualquer juízo sobre existência espaço-temporal 
(HUSSERL, 2006, p. 81). 

 

Para que o psicoterapeuta execute a redução fenomenológica, é necessário reduzir 

temporariamente, em prol da experiência do cliente, mas de modo algum excluir completamente a 

forma particular de perceber o mundo. Para que esse método ocorra da melhor forma possível e 

possa favorecer o cliente, faz-se necessário que o terapeuta tenha um funcionamento equilibrado, 

autoconhecimento suficiente sobre sua forma de funcionar no mundo, entendendo seus limites e 

suas potencialidades. 

É necessário que o profissional em psicologia, que trabalhe e atue como psicoterapeuta 

existencial, reconheça que cada etapa apresenta suas dificuldades, para que assim, a terapia possa 

assisti-lo em sua totalidade, e não somente às queixas apresentadas por seu cliente. Este, portanto, 

de ser acolhido em sua integridade existencial. Ou seja, o ponto principal da psicoterapia existencial 

é levar o cliente a experimentar sua existência como real, tornando-se capacitado para desenvolver 

suas potencialidades, e, assim saber agir sobre elas (GOMES; CASTRO, 2010).  

O atendimento com crianças não difere muito das intervenções realizadas com adulto, os 

conceitos utilizados pela abordagem são os mesmos. O que difere é o modo de trabalhar. Com 
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crianças utiliza-se de outros instrumentos além da fala; lança-se mão de jogos, de histórias, de 

desenhos; há entrevistas com pais e/ou responsáveis, e, se necessário, alguns testes e outros 

instrumentos podem se afinar com o objetivo da psicoterapia. A terapia Fenomenológica-

Existencial respeita o sujeito em cada etapa da vida, busca compreender e aceitar cada pessoa: como 

ela se apresenta no momento imediato, independente da sua idade, ou seja, no aqui-e-agora, 

acolhendo, o seu modo de ser e de se expressar. 

Em um atendimento infantil, os pais e/ou responsáveis, fazem parte do processo terapêutico. 

Esses são chamados para relatar os motivos que trazem a criança para esse atendimento; porém, o 

momento da terapia é destinado exclusivamente ao psicólogo e a criança. Na clínica 

Fenomenológica, a criança será recebida e compreendida a partir dos movimentos que acontecerão 

na relação; para tanto, será suspenso toda e qualquer pressuposição que anteriormente esteve 

presente, inclusive, no relato dos pais e/ou responsáveis (GOMES; CASTRO, 2010). 

Para Erthal (1995), o terapeuta deve ter a capacidade de compreender seu cliente, entender 

suas declarações, e, ter uma resposta facilitadora que possa atingir os objetivos fixados no 

tratamento. Com o início dessas intervenções, o cliente começará a perceber seus comportamentos, 

e principalmente a sua responsabilidade sobre eles; e a partir desse momento, o terapeuta poderá 

sinalizar ao cliente sobre suas atitudes e comunicação não verbal. 

O terapeuta, que utiliza a abordagem existencial, aceita a escolha do indivíduo e a sua 

responsabilidade sobre tais escolhas, cujo resultado produzirá consequências. Todo esse processo é 

permeado pela escuta, que, conforme Giovanetti (1993), apresenta-se como uma postura mais 

dinâmica. Esse recurso requer maior atenção pelas situações vivenciadas pelo cliente e indagação 

mais profunda sobre o significado do que é falado. 

Para desenvolver uma atitude fenomenológica diante de um cliente, faz-se necessário 

abandonar teorias que definem caminhos e procedimentos, principalmente em relação à criança, aos 

diagnósticos, e aos rótulos que são previamente dados, tendo em conta que esses não devem 

determinar a forma como o psicólogo trabalhará. Aproximar-se do fenômeno, significa 

redirecionar-se àquilo que é mostrado, de forma a não se deixar influenciar pelos aspectos 

previamente dados.  
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO: O DESVELAR DO MODO DE SER DE THOR  

 

Thor tem oito anos, mora com padrasto e a mãe. Ele não tem contato com o seu pai 

biológico, haja vista o genitor não ter assumido a sua responsabilidade paterna e nem financeira em 

relação a seu filho. A genitora vive outro relacionamento, no qual teve uma filha. Ela relata ter um 

bom relacionamento com o atual cônjuge.  

Thor já realizava psicoterapia no ano de 2018, no NPP – Núcleo de Práticas de Psicologia 

PUCPR Campus Toledo; e em 2019 deu continuidade ao atendimento. Mesmo sendo outra 

estagiária no atendimento, Thor foi receptivo, permitindo a continuidade das sessões. 

Durante o processo terapêutico, o cliente foi se mostrando mais aberto ao contato com a 

estagiária de psicologia; e, durante as sessões falava muito da mãe e do padrasto. A queixa principal 

relacionada a Thor era a agressividade, e o cliente admitia que era agressivo com sua irmã. 

Objetivando trabalhar a agressividade de Thor, em uma das sessões, foi-lhe sugerido que relatasse à 

mãe quando se sentisse incomodado pela/com a irmã. Esta orientação pretendeu que Thor 

posicionasse a mãe diante do conflito. Em alguns momentos Thor obteve êxito, mas em outros não. 

Quando a mãe não mediava a relação, Thor optou por agredir a irmã.  

Thor consegue entender que escolhas geram consequências, pois, quanto mais agredia a sua 

irmã, mais era agredido por seus genitores. Nas últimas sessões foi possível perceber que o cliente 

compreendeu essa dinâmica; o que lhe ajudou a diminuir as atitudes agressivas com a irmã. Como 

num “sistema”, a ação de um membro da família provocava reações em “cadeia”, e Thor obteve 

esta compreensão. Nesta lógica, se ele controlasse sua agressividade, diminuiria a de seus genitores. 

As sessões decorreram de forma tranquila, o cliente não demonstrou, em momento algum, agitação 

e agressividade.  

Buscando compreender a dinâmica familiar, a estagiária constatou que a genitora tem 

dificuldade de ampliar o vínculo afetivo com seu filho. Thor se sente excluído da família, e isso foi 

percebido por meio de uma fala do próprio cliente: em uma sessão, o padrasto, a mãe e a irmã 

foram levá-lo a terapia e ficaram esperando por ele, enquanto esperavam foram caminhar em volta 

no NPP, Thor os viu pela janela, os três estavam de mãos dadas. 

Então a estagiária perguntou: O que está vendo?  
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Thor: Os meus pais e minha irmã. 

Estagiária: Como se sente? 

Thor: Queria estar lá..., mas quando estou é diferente. 

Estagiária: Como? 

Thor: Não sei explicar, mas não é assim (ainda olhando para a família caminhando juntas). Após 

essa constatação, a genitora foi convidada para participar de uma sessão juntamente com seu filho. 

A felicidade do cliente com essa sessão era transparente. A mãe, no início, expressou certa 

insegurança, mas depois se entregou e participou da atividade – ambos participaram de um jogo, foi 

um momento de descontração, riram juntos, ao final do jogo se abraçaram e era visível a alegria dos 

dois. A estagiária solicitou que ambos jogassem juntos, pelo menos duas vezes na semana. Na 

primeira semana deu tudo certo, a partir da segunda semana, a mãe não quis mais participar do jogo, 

e pediu que a irmã jogasse em seu lugar. 

Mesmo com a persistência desse conflito materno, o cliente continua tendo um bom 

desenvolvimento: o seu comportamento na escola melhorou, suas notas também melhoraram, sua 

agressividade diminuiu, parte do objetivo da psicoterapia foi atingido; o cliente continua em terapia, 

e no segundo semestre continuará o tratamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o  processo terapêutico, o profissional de psicologia observa e apreende a 

mensagem do cliente, não levando em consideração os seus valores, sua moral e seu julgamento, ele 

penetra o mundo do outro, valorizando o cenário, o ambiente, o contexto e visualizando além das 

formas de expressão que foram utilizadas pelo cliente, a comunicação vai muito além da fala, dos 

gestos, da voz, das expressões faciais e corporais.  

A terapia fenomenológico-existencial tem como fundamento trabalhar com o cliente no 

processo de reconhecer e identificar suas escolhas e suas responsabilidades por essas; além de 

buscar uma conscientização utilizando temas abordados e trazidos em sua fala verbal e não verbal. 

O cliente passará por um processo de autoconhecimento, levando-o a compreender a dinâmica da 
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vida que sempre envolverá escolhas, responsabilidades e consequências, em qualquer situação do 

seu cotidiano. 

Deste modo, o atendimento clínico infantil é possível, já que a criança também conversa 

com outras crianças e com adultos e também podem revelar um prazer nesta atividade.  Trata-se na 

realidade da existência, independente da fase da vida que o sujeito estiver. O que realmente importa 

é que os indivíduos que evitam assumir suas condições de liberdade, abertura e indeterminação, 

possam se assumir como um ser de possibilidades, isto é, reconhecer que suas escolhas ocorrem em 

contextos históricos que o determinam.  

A terapia fenomenológica-existencial consiste, em rejeitar qualquer identidade definida para 

a criança, seja por um diagnóstico ou expectativas social e familiar. Cabe ao psicólogo deixar a 

criança em liberdade para fazer suas escolhas e entregá-la a sua responsabilidade. É uma tarefa 

difícil e delicada, contudo, deixar a criança descobrir seus caminhos, suas possibilidades, fará com 

que ela se entregue e abra-se a si mesma, e viva essa experiência de forma única.  

Refletir sobre a Psicologia a partir das filosofias da existência, principalmente com as que 

dialogam com o pensamento de Sartre, representa assumir uma condição de indeterminação, e 

assim aceitar a difícil tarefa de não se ter previsão e nem garantias de resultados positivos, dada a 

natureza de abertura e, consequentemente, a liberdade em que a existência sempre se encontra. 
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RESUMO 

Neste trabalho é apresentado um estudo de caso de uma mulher de 52 anos, em situação 
depressiva, alienada em uma relação conflituosa com o filho. Seu passado permanece latente, e seu 
cotidiano se estrutura numa angústia sintomal. Compreendendo que o fenômeno trazido pela cliente 
só poderia ser compreendido a partir de sua subjetividade, em constante totalização e constituída 
através da interface entre aspectos singulares e universais, buscou-se direcionar a cliente à 
apropriação, ao reconhecimento de si. Para fomentar a compreensão desta vivência, partiu-se de 
conceitos encontrados na literatura existencialista, como os de responsabilidade, 
liberdade e consciência reflexiva. Os resultados contemplados indicam a importância da escuta e 
observação do fenômeno, pois este, muitas vezes, revela-se sutilmente nas falas da cliente. É difícil, 
por exemplo, que, esta, perceba sua responsabilidade na experiência vivida, mesmo quando 
menciona a dor e o sofrimento sentidos. Desta forma, o indivíduo vivencia um ciclo de angústia 
sintomal, revelados na psicoterapia por meio das emoções expressadas pela cliente, sempre 
melancólicas. As emoções atribuem qualidades ao mundo circundante capazes de serem superadas, 
contudo, tornando-se mais um empecilho à percepção de novas possibilidades de vida, a partir do 
momento em que o sujeito não acredita na vida e nem em si mesmo. Algumas atitudes compõem 
formas de mascarar a angústia: crença que há apenas um caminho, não recorrendo a existência de 
outros que cause insegurança; atribuição das possibilidades ao outro e não a si; crença num Eu, 
como se fosse um outro dentro de si, que escolhe e é responsável pelas escolhas. O processo de 
tomada de consciência reflexiva e enfrentamento da angústia segue a temporalidade da cliente, 
concluindo-se que compreender o fenômeno e esperar com paciência o tempo da cliente para se 
posicionar diante das situações, é um aprendizado constante e fundamental durante os 
atendimentos.  
 
Palavras-chave: Liberdade. Responsabilidade. Consciência reflexiva. Psicoterapia. 
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RESUMO 

Identificando a relevância de haver uma atuação profissional que vise a promoção e a prevenção da 
saúde dos diversos indivíduos inseridos em quaisquer contextos de trabalho, foi apresentada como 
demanda de uma instituição hospitalar, a qual recebia estagiários de variados cursos, a necessidade 
de conduzir ações que propiciassem melhor qualidade de vida por meio das relações de trabalho ali 
existentes. Destarte, alunos do quinto ano de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, 
Paraná, realizaram durante o estágio em Formação Profissional Básica em Psicologia e Trabalho, a 
experiência com um grupo que tinha como público-alvo servidores da instituição hospitalar que se 
encontravam em situação de afastamento e/ou reabilitação profissional. A proposta foi a de 
proporcionar encontros grupais com tais servidores pelo qual pudesse haver escuta qualificada aos 
membros. O trabalho realizado inspirou-se no pensamento de Sartre exposto em sua obra Crítica da 
Razão Dialética. A prática de mediação grupal orientou-se pelo caráter reflexivo e crítico. Partindo 
das demandas semanais levadas pelos servidores, buscou-se compreender e desvelar como eles as 
apreendiam singular e coletivamente, tendo-se em consideração a relação dialética deles com o 
meio sociomaterial. Ademais, pelo fato de o grupo ser formado inicialmente por demandas 
individuais – unificado, a princípio, pelo espaço físico, e pela proposta de trabalho direcionada à 
saúde do trabalhador –, ao realizar a mediação das relações, igualmente buscou-se compreender e 
elucidar os pontos de intersecções entre elas, tendo em conta o esforço realizado pelos estagiários 
para que os participantes do grupo se comprometessem entre si, podendo igualmente acolherem-se e 
auxiliarem-se mutuamente. Como resultado, percebeu-se que o movimento interno de acolhimento 
entre os integrantes e a gradativa autonomia conquistada por eles no e pelo grupo, refletiram 
estratégias de como lidar com situações mais difíceis dentro dos respectivos setores nos quais 
estavam inseridos.  
 

Palavras-chave: Existencialismo. Grupo. Saúde. Trabalho.  
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RESUMO 

A compreensão de Sartre sobre o existencialismo baseia-se em conceitos como: liberdade; tríade 
Angústia, Desamparo e Desespero; Responsabilidade; Má-fé; Em-Si e Para-Si; Autenticidade e 
Inautenticidade. Já Vigotski destaca os instrumentos psicológicos, mediação, zonas de 
desenvolvimentos, forma e conteúdo como métodos facilitadores no processo de ensino e 
aprendizagem. Sabendo que a terapia é um processo de aprendizagem, alinhado ao pensamento dos 
dois autores, foi construído pelo autor do presente resumo um instrumento mediador, a ser utilizado 
em sessões terapêuticas, produzindo autoconhecimento, e aprendizagem, contribuindo com o alívio 
ao sofrimento psíquico. O instrumento encontra-se em fase conclusiva. Foi utilizado com 
professores, alunos do curso de psicologia e outros indivíduos com formação diversa. Este 
instrumento mediador é composto por uma base no formato de tripé, cada pé tem a forma de 
carranca, onde suas faces representam Desamparo e Amparo, Desespero e Esperança, Angústia e 
Alívio. A parte superior é dividida por espaços, representando formas autênticas e inautênticas de 
viver. Os espaços possuem níveis de medição de intensidade, interligados e formando uma teia 
entre eles. O instrumento possui marcadores de intensidade para cada espaço, a intensidade é 
crescente das bordas para o centro. Base e parte superiores giram individualmente no próprio eixo, 
proporcionando ao usuário a interação com os níveis de intensidade escolhidos. O indivíduo escolhe 
o pé que mais o identifique no momento, posiciona as peças no jogo, construindo um mapa que 
represente sua condição em relação às formas autênticas e inautênticas. Nesta fase o individuo 
torna-se jogador, é um “Em-Si” se definindo, e jogando torna-se um “Para-Si”. O jogador está livre 
para executar suas decisões, o jogo é seu amparo, não aparece o desespero nem a angústia. O 
jogador engaja-se no seu projeto e identifica melhorias, movendo as peças com autenticidade e boa 
fé. Como as peças estão sob uma teia ao mexer em uma peça, todas as demais sofrem interferência. 
Na conclusão da atividade o indivíduo é provocado a fazer análise do mapa que construiu com sua 
vivência, ressaltando que não há nível correto para cada forma, mas que a combinação dos níveis 
permite que viva suas experiências de forma congruente. O instrumento mostra-se positivo com 
feedbacks motivadores.  
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RESUMO 

A relação com o Outro foi identificada como um dos conteúdos mais significativos relatados 
durante as sessões de psicoterapia vivencial realizadas com uma criança de 12 (doze) anos de idade. 
Para a Psicologia Fenomenológico-Existencial, o contato com o Outro é imprescindível para que o 
sujeito reconheça diferentes aspectos de si mesmo, bem como, é um elemento com grande 
potencialidade para causar angústia no indivíduo. Os conflitos existentes nessa relação podem fazer 
com que o sujeito adote condutas emotivas, para significar as situações de forma menos angustiante, 
como o caso apresentado. Diante disso, através da prática da Terapia Vivencial objetivamos 
compreender as relações da cliente com o Outro, a maneira como elas são significadas, buscando 
ofertar um espaço que instigasse a reflexão, para que, aliado ao desenvolvimento do 
autoconhecimento, a cliente pudesse agir de forma mais autêntica em suas relações. Analisamos que 
no caso relatado a cliente desenvolveu uma conduta reflexiva diante dos acontecimentos de sua 
vida, culminando no processo de alta. 
 
Palavras-chave: Clínica Fenomenológico-Existencial. Sentimentos. Autoconhecimento. Criança. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo foi produzido a partir do desenvolvimento de 32 (trinta e duas) sessões de 

Psicoterapia com base nos pressupostos da teoria Fenomenológico-Existencial. As atividades de 

psicoterapia ocorreram em um Núcleo de Prática em Psicologia (NPP) da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUCPR) durante o ano de 2018. A cliente atendida, que será objeto de análise 

neste artigo, é do sexo e gênero feminino, possuía 12 (doze) anos na época dos atendimentos e será 
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tratada pelo nome fictício Sininho. O acompanhamento psicológico da cliente teve início no ano 

anterior (2017), durante o qual ela participou de 22 (vinte e duas) sessões de psicoterapia orientadas 

pela mesma abordagem teórico-metodológica. 

As intervenções e as análise dos fenômenos humanos, aqui relatadas, serão fundamentadas 

pela teoria existencial de Jean-Paul Sartre. Asseveramos que essa teoria contribui para a prática 

clínica, na medida em que apresenta uma compreensão do indivíduo como um ser criador de si, 

possuindo suas particularidades e, assim se constituindo, embora nunca se encerre. 

A queixa principal do caso, mote para a busca da terapia, apresentou-se através da mãe de 

Sininho durante uma triagem inicial, momento em que ela relatou estar preocupada com a 

hipersexualização da filha, que acusa ser causada pelo pai (ambos estão separados desde que 

Sininho possuía 04 [quatro] anos). Além disso, a mãe indicou comportamentos constantes de 

mentira e de manipulação partindo da filha. Ainda, Sininho estava com notas baixas na escola, pois 

conversava durante as aulas e mentia para a mãe que não havia tarefas para serem feitas. 

Na primeira sessão realizada com a cliente, no início de 2017, ela disse ao terapeuta “eu 

achei que você ia me xingar” (sic), enunciando que seus pais a encaminharam para a psicoterapia 

“porque estou mentindo pra eles” (sic). Diante dos primeiros contatos que tivemos com Sininho e 

com sua mãe, percebemos a complexa relação estabelecida entre elas: de um lado havia uma mãe 

angustiada com os comportamentos da filha, e de outro, a filha ainda criança no meio de uma 

relação conturbada entre os pais. 

Durante o processo terapêutico, que será relatado na sequência, as intervenções tiveram 

como objetivo a oferta de um espaço que proporcionasse o desenvolvimento de uma conduta 

reflexiva da cliente diante da sua vida. Também, serão analisadas as relações intersubjetivas 

apresentadas pela cliente, e relataremos o modo como trabalhamos essa questão no setting 

terapêutico. Na sequência, serão apresentadas as intervenções que visaram o desenvolvimento do 

autoconhecimento, e o como ocorreu o processo de alta da cliente. 
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1. COMPREENDENDO O CASO 

 

1.1. O SER-CRIANÇA NA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL 
 

Sartre não se debruçou especificamente sobre a infância, mas nos apresentou caminhos 

essenciais para compreendermos esse momento da vida do sujeito. Feijoo (2011) indica que o 

alicerce para a compreensão da infância na ótica fenomenológico-existencial é o deslocamento das 

teorias tradicionais acerca da personalidade e da aprendizagem da criança, redirecionando nosso 

olhar para o fenômeno que a experiência infantil nos mostra. A autora discorre sobre a 

particularidade da teoria em não partir do pressuposto de que a constituição do homem está dada a 

priori pela constituição biológica, psíquica ou pelos condicionamentos do ambiente.  

Partimos do entendimento da impossibilidade de conceber uma infância universal e 

naturalizada, e tomamos a criança como historicamente situada. Pretto (2013) condiz com essa 

posição, apontando que o pertencimento da criança a determinado contexto indica a ela uma gama 

de possíveis para que se constitua em termos de habilidades, competências, aprendizagem 

cognitiva, comportamental, motora e cultural. Sabemos então que as múltiplas realidades sociais, 

econômicas, geográficas e culturais oferecem vivências díspares para a criança, o que fere a lógica 

de desenvolvimento universal. 

Dessa forma, a criança se constitui na medida em que se relaciona com essa materialidade, 

com o tempo, com os outros e com o seu corpo. Pretto (2013) segue concluindo que a criança 

possui em seu contexto possíveis diante dos quais julga (reflexiva ou irreflexivamente) e realiza 

suas escolhas. Além disso, Erthal e Veríssimo (2015) apontam que para analisarmos como as 

relações se inserem na realidade da criança devemos partir da compreensão de que os indivíduos 

são seres relacionais, com sua existência se iniciando por uma relação biológica, enquanto fato da 

natureza, e que posteriormente se amplia pelo convívio social através das relações familiares, 

grupais, sociais e políticas. 

No contexto clínico, Feijoo (2011) relata que frequentemente o primeiro contato com os pais 

ou responsáveis pela criança ocorre com estes se lançando na tentativa de imprimir rótulos sobre a 

criança, buscando interpretações sobre os problemas que estão acontecendo com ela e as 
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determinações possíveis. Sendo assim, a primeira postura a ser tomada na clínica infantil de base 

fenomenológico-existencial é suspender todos os posicionamentos teóricos (principalmente os 

desenvolvimentistas, de aprendizagem, de personalidade, entre outros) e familiares, buscando captar 

o fenômeno que a criança nos apresenta. 
 

1.2. A RELAÇÃO COM O OUTRO  
 

No início dos atendimentos, a mãe de Sininho fala sobre sua relação com a filha e se queixa, 

confessando “a gente não tem uma proximidade, eu acho que ela não gosta de mim, acho que a 

Sininho não me ama. [...] Ela tenta se aproximar, mas eu não consigo. [...] Ela me afastou dela” 

(sic). Com essa conversa percebemos que a mãe da cliente adota a postura de depositar na filha a 

culpa pela relação instável e distante, agindo em má-fé na medida em que não identifica sua parcela 

de responsabilidade por essa relação. 

Por outro lado, Sininho nos fala “eu sou muito apegada à minha mãe. [...] tenho muito 

ciúmes dela, se eu pudesse passava o dia inteiro com ela, ia pro trabalho, pra escola, pra todo 

lugar pra ficar perto dela” (sic), na contramão da maneira como a mãe compreende essa relação. 

Percebemos durante as sessões de psicoterapia um sofrimento advindo dessa situação, e buscamos 

trabalhar com a cliente os sentimentos que perpassam as relações que ela mantém, não apenas com 

a mãe, mas com todas as pessoas significativas para ela. 

Devemos recordar que o sujeito possui uma existência temporal, relacional e progressiva, 

conforme apresenta Erthal e Veríssimo (2015) o indivíduo não está no tempo, mas é temporalidade, 

caracterizando-se como um eterno vir-a-ser, um Para-Si. Contudo, devemos cuidar para não 

resumirmos a existência do sujeito a uma mera sequência de fatos e influências, pois há uma 

interpretação incessante deste ser diante do seu habitar no mundo, não sendo um ser passivo. Dessa 

forma, investigamos de qual maneira a cliente compreende e significa suas relações com o Outro, 

compreendendo que o ser humano constrói a si e sustenta seu ser-aí-no-mundo através de como 

elabora sua trama de relações e suas vivências, significando-as de maneira singular. 

Os autores Erthal e Veríssimo (2015) alertam que o indivíduo se encontra num mundo no 

qual se relaciona conscientemente com outros indivíduos, também dotados de consciência, gerando 

uma guerra de consciências potencialmente causadora de angústia. Esse contato com o outro origina 
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um sofrimento para o ser, diante da não possibilidade de impor ao outro as condutas, os 

pensamentos e os projetos desejados pelo sujeito, visto que esse outro sujeito também irá julgar as 

determinações e escolher a si. 

 

2. INTERVENÇÕES 
 

2.1. PROCESSO REFLEXIVO DIRECIONADO AOS SENTIMENTOS 
 

No decorrer dos atendimentos nos deparamos frequentemente com o relato do maior desejo 

da cliente, como ela afirma: “eu queria que a minha mãe chorasse uma vez com alguma coisa que 

eu dou pra ela, tipo uma carta, um presente... ela nunca se emociona, mas eu queria, faço de tudo 

só que ela nunca chora” (sic). Identificamos então que há um sofrimento presente na cliente, que 

surge por ela não deter o poder de impor à mãe uma maneira de agir conforme sua vontade. 

Nesse sentido, Sartre (2014) analisa que, quando o indivíduo se depara com suas 

possibilidades barradas, a angústia aparece de forma vibrante e a consciência tende a precipitar-se 

no universo das emoções, na intenção de que o mundo passe a ser captado de outro modo. O autor 

(2014, p. 77) prossegue, “o que ela [a consciência] não pode suportar de uma maneira, procura 

captar de outra maneira”, originando a emoção com a função de (re)ssignificar a realidade vivida, 

no intuito de que ela seja menos angustiante. 

Sininho se utiliza desse processo descrito, sendo exemplificado claramente em sua fala “a 

minha mãe me bate, mas ela sempre diz que é porque ela me ama, que é pra eu ter um futuro 

melhor, estudar e ser alguém. Eu posso dizer assim que ela me bate por que me ama? Me bate, mas 

é por amor?” (sic). Nesse caso, a conduta emotiva aparece por parte da cliente e também de sua 

mãe, na medida em que ambas (re)significação suas ações buscando conferir outra qualidade a ela 

sem modificar sua estrutura real, mas, visualizando o mundo de forma que suas qualidades sejam 

transformadas. Ao significar o ato “bater” e “apanhar” através do sentimento amor, ambas 

modificam a qualidade da ação, objetivando diminuir a angústia gerada nessa relação. 

É imprescindível que o(a) Psicoterapeuta veja o(a) cliente como um ser contingente, que 

está de uma maneira agora, não implicando que tenha sido sempre assim nem que será assim no 

futuro. Com o intuito de compreender as emoções da cliente junto a ela mesma, considerando-a 
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enquanto sujeito ativo, valemo-nos do pressuposto de Sartre (2014) de que “junto à emoção, uma 

consciência reflexiva pode sempre se dirigir”. Utilizamos então as técnicas apresentadas pela 

Terapia Vivencial para orientar as intervenções realizadas com Sininho, sendo dirigidas para 

proporcionar a reflexão crítica sobre os sentimentos. 

O autor Angerami (2007) indica que a prática da psicoterapia fenomenológica-existencial 

deve ser construída de maneira nova a cada momento, e em cada encontro entre terapeuta e cliente, 

evitando que seja uma prática sistematizada com preceitos e normas delimitados. Seguindo essa 

orientação, a cada sessão trabalhamos um sentimento escolhido pela própria cliente, que passava a 

fazer parte do Livro dos Sentimentos produzido por ela. Procuramos compreender o fenômeno da 

maneira como ele aparece na realidade da cliente, e intentamos proporcionar um ambiente que 

estimulasse o desenvolvimento da conduta reflexiva diante das emoções trazidas. 

Temos inicialmente como produção reflexiva da cliente que, os “sentimentos são coisas que 

nós sentimos quando acontece alguma coisa, quando estamos com alguma pessoa, e podem ser 

bons como o amor, a felicidade, alegria ou ruins, como tristeza, carência, solidão...” (sic). 

Aprofundamos a análise sobre os sentimentos amor, desprezo e carência, sendo os três escolhidos 

pela cliente, estendendo a reflexão para outros elementos das relações humanas, e demais 

sentimentos que surgiram e se tornaram pertinentes no decorrer das sessões. 

Sobre o sentimento amor consideramos o que Angerami (2007) nos mostra, ao dizer que 

determinadas definições podem fazer com que alguns atos sejam chamados de amor, mesmo não 

condizendo a ele. Sendo assim, objetivamos construir com a cliente sua definição do que é o amor e 

quais relações são seladas por ele. Chegamos à reflexão produzida durante 02 (duas) sessões de 

psicoterapia e registrada por Sininho no Livro dos Sentimentos: 
 

“Na vida existem vários tipos de amor. Os amores são de casais, amizade, familhares, 
entre animais. O amor bom é que você recebe carinho, atenção, felicidade, acolhimento. 
Nós podemos mostrar esse amor que sentimos por ‘certa’ pessoa dando carinho, afeto, 
cuidado, e principalmente deixando quem você gosta felis e alegre. O amor uni as 
pessoas [...] mas tem o outro amor que pode ser bonito ‘colorido’ por fora, mas por 
dentro uma floresta negra com violência física, verbal, psicológica e agressão, mas 
precisamos identificar que tipo de amor estamos vivendo se é bom ou ruim se vai ou não 
nos ferir depois” (sic). 
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Além de construir um espaço, que possibilitasse a reflexão sobre os sentimentos e relações, 

objetivamos que, através do engajamento na terapia, Sininho pudesse transpor aquilo que foi 

discutido para a sua realidade, e efetuasse mudanças em suas condutas e relações com o outro, visto 

que a ação é um dos pontos principais trabalhados pela clínica de abordagem fenomenológico-

existencial. 

Como exemplo de mudanças concretizadas elucidamos o relato de Sininho sobre a relação 

estabelecida com uma amiga próxima, da qual se queixava durante a sessão 14 (quatorze): “eu e a 

Wendy [nome fictício] brigamos hoje indo pra minha casa e eu não quero mais ser amiga dela. [...] 

ano passado ela fez isso um monte de vezes de vir me xingando do nada também [...]” (sic). Na 

sessão seguinte, Sininho retoma o assunto, explicando sobre a ação que executou diante das 

reflexões anteriores: “eu conversei com a Wendy durante a semana, mas bem pouco, eu fiquei mais 

próxima de outras amigas, porque ela não me trata bem e só briga comigo desde o ano passado e 

não quero mais essa amizade” (sic). Através desses relatos, percebemos que Sininho se apresentava 

ativa no processo terapêutico e transpunha as reflexões sobre amor e amizade para as suas relações 

objetivas com o Outro. 

Sobre o sentimento desprezo, a cliente inicialmente apontou que “o desprezo é bem 

diferente do amor, é quando a pessoa fala e a gente finge que não ouve, mas tá ouvindo, só que não 

dá atenção” (sic). Nessa afirmativa Sininho realiza uma reflexão contendo uma articulação entre o 

sentimento trabalhado anteriormente (amor) e o sentimento tema da sessão. Sininho segue fazendo 

conexões e exemplificando situações de desprezo, dizendo “eu fazia isso com a minha vó, ela 

falava e eu fingia que não ouvia ela” (sic).  

Apontamos também, que o trabalho acerca dos sentimentos nunca se dá de forma isolada, 

pois produz efeitos sobre uma gama de outros sentimentos e a totalidade das relações que o sujeito 

mantém com o outro, tendo em vista que os sentimentos e as relações não ocorrem de forma 

isolada. Nesse sentido, a cliente apresentou nessa sessão, “mas agora conversando sobre 

sentimentos eu percebi que a minha vó só queria a minha atenção, e que eu fazia ela ficar triste 

quando eu não respondia ela, daí eu parei de fazer isso” (sic); e prossegue “faz uns dois meses que 

eu parei de agir com desprezo com ela” (sic). Salientamos que nesse momento ainda não havia sido 

trabalhado na terapia o sentimento desprezo, e assim constatamos que a conduta reflexiva se dirige 
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não apenas para os temas diretos das intervenções, mas, se estende também para outros aspectos da 

vida da cliente. 

Durante a conversa sobre carência, Sininho relata que percebe o sentimento de carência 

como sendo “quando você quer alguém por perto, quer ‘chamar a atenção de alguém’” (sic) e 

justifica ter escolhido esse sentimento indicando ser “porque é um sentimento que mais sinto” (sic). 

Procuramos investigar quais outros sentimentos estavam ligados a esse, e observamos que, para 

Sininho, o sentimento de carência estava estritamente ligado ao de solidão, sendo ambos 

significados de forma negativa pela cliente. Sendo assim, conduzimos nossas sessões também no 

sentido de compreendermos a solidão enquanto condição humana e, não necessariamente um 

sentimento ruim. 

 Angerami (2007) já nos alerta que entrar em contato com a solidão não é uma tarefa fácil 

para o sujeito, podendo ser desesperador, mas, ao se permitir pensar sobre ela, abre-se a 

possibilidade de visualizar a grandeza e a beleza da condição humana, assumindo-se como um ser 

único e, portanto, responsáveis pela própria existência. Nessa direção, ao apresentar para a cliente 

outra perspectiva sobre a solidão, ela contribui para as reflexões dizendo “ficar sozinho também 

ajuda no autoconhecimento” (sic), indicando que passou a conceber a solidão de uma outra 

maneira, sendo também um momento de encontro consigo. 

 

2.2 O SER NA RELAÇÃO COM O OUTRO 
 

Mesmo não trazendo à consciência imediatamente, Sininho passa a observar a conduta do 

outro para consigo. No início das sessões, Sininho indica que sua mãe tem mudado de conduta, mas 

ainda não identifica quais mudanças sua mãe está fazendo, “ela eu não sei... hum... mas ela tá 

diferente” (sic). E por estar num processo reflexivo, na sessão seguinte a cliente já é capaz de 

afirmar que “minha mãe não tá mais implicando tanto comigo, tá me deixando fazer umas coisas 

que eu quero, tipo usar batom, essas coisas, tá até estranho” (sic).  

Destacamos a importância do movimento daqueles que convivem com a cliente para o 

processo de modificação da relação seja bem-sucedido. Na sessão 23 (vinte e três) Sininho elucida 

essa condição ao chegar para a sessão eufórica dizendo que havia algo que queria muito contar. 
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“Quarta-feira passada meu padrasto me chamou pra conversar e eu dizer o que nele me 

incomodava e ele disse o que eu fazia que ele não gostava, pra tentar melhorar e ajudar a nossa 

relação. Essa semana tá muito boa a nossa relação!” (sic). Observamos nesse momento que diante 

das iniciativas tomadas pela cliente, com o objetivo de diminuir as brigas e tornar mais agradável o 

convívio com sua mãe e com seu padrasto, estes também se sentiram com abertura para conversar 

com ela e se implicarem nesse processo. 

Entretanto, na sessão seguinte Sininho relata que “meu padrasto voltou a implicar tudo de 

novo comigo” (sic), e com decorrer da sessão a cliente disse que não tinha certeza se o padrasto 

havia percebido que voltou a implicar com ela. Considerando o caráter temporal do sujeito e a 

premissa de que as escolhas são feitas através das ações, tomamos essa situação como gancho e 

buscamos elucidar que a escolha por ter uma relação mais saudável deveria ser realizada todos os 

dias através de cada ação tomada. 

Além disso, no decorrer de todo o processo terapêutico valorizamos o diálogo e a expressão 

dos sentimentos da cliente. Ressaltamos a importância de buscar saber do Outro a intenção das 

ações, sem criar especulações do imaginário. “Talvez ele não tenha percebido. Implicar com você 

era algo que ele costumava fazer. Lembra que conversamos sobre as escolhas diárias que vocês 

teriam que fazer para manter a boa relação? – Lembro... – E como você vai saber se ele não 

percebeu que voltou a implicar? – Perguntando pra ele, né?!” (sic). Uma semana depois, Sininho 

retorna para a sessão e diz que, “conversei com o meu padrasto e voltamos a ficar bem um com o 

outro” (sic), demonstrando como o diálogo auxilia nas relações interpessoais. 

Apontamos ainda, que a inserção do outro na existência do sujeito é imprescindível para que 

este reconheça determinados aspectos sobre si, principalmente porque quando o outro se introduz na 

existência retira o “eu” do centro, que passa a ser captado como objeto.  O olhar alheio passa a 

objetificar o sujeito, o faz existir concretamente na realidade. Sartre (2014) indica que sozinho o 

indivíduo não teria condições de se enxergar, e que esse olhar é uma referência necessária para que 

o homem saia do seu mundo encapsulado e experimente outras versões de si. O Outro aparece 

então, como mediador indispensável no processo de descoberta do homem enquanto ser. 

Refletimos sobre esse aspecto com Sininho em uma sessão na qual ela leva a seguinte frase 

escrita: “Não importa se você fizer o bem ou o mal, você sempre será julgado. Então seja apenas 
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você mesmo”, e segue perguntando “isso é verdade? Eu fiquei muito pensativa com essa frase. Eu 

vou ser julgada mesmo se eu fizer uma coisa boa?” (sic). Tomando esse tema para a intervenção 

apresentamos à cliente a ideia que Sartre (2014) apresenta de que o outro sempre terá um olhar 

judicativo sobre o “eu”, não tomando o julgamento como negativo, mas sim como uma atribuição 

de qualidade das ações que o “eu” realiza, possibilitando que, assim, tomemos consciência de 

outros aspectos nossos que ainda não tivemos contato. 

Observamos o peso da influência da relação com o outro no olhar para si na sessão em que 

Sininho diz “eu sou uma boa filha. Eu obedeço quando eles mandam. Eu só não falo muito as 

coisas... quando eu quero alguma coisa eu dificilmente falo pra mãe e pro meu padrasto. Eu tenho 

medo, sei lá. Tenho vergonha. Eu quase não falo. Sou uma boa filha tímida” (sic). Através desse 

relato, e de outros similares, compreendemos que o ideal de filha apresentado a ela abrange a 

obediência e a passividade, sendo essas condutas adotadas pela cliente no intuito de agradar os pais. 

Durante a psicoterapia, buscamos produzir um processo reflexivo diante dessa questão, expandindo 

o olhar da cliente diante de outras maneiras de ser, para além do que é socialmente imposto e 

esperado. 

O exposto por Erthal e Veríssimo (2015, p. 119) nos serviu como norte, pois ambos indicam 

que “quanto maior a consciência de si, mais se abre a possibilidade de não nos permanecermos o 

tempo todo como escravos do olhar judicativo do outro”. Dessa forma, consideramos necessário 

expandir as intervenções realizadas e as reflexões produzidas, direcionando-as para instigar o 

autoconhecimento da cliente. 
 

2.3. O AUTOCONHECIMENTO 
 

Avaliamos que o desenvolvimento do autoconhecimento é uma ferramenta essencial para 

que o sujeito se sinta seguro em suas relações com o Outro e aja de forma autêntica consigo mesmo. 

Esse processo objetivou que a cliente se tornasse capaz de identificar suas condutas diante do 

mundo, e abrisse sua visão para as possibilidades de agir que possui diante das relações e das 

emoções que aparecem nesse contexto. 

Durante as últimas sessões realizadas com Sininho desenvolvemos a atividade “Sou, não 

Sou”, considerando que esse direcionamento do processo terapêutico possibilitaria ampliarmos as 
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reflexões que estavam sendo desenvolvidas. Essa atividade consiste num jogo de cartas, em que 

cada carta possui uma característica escrita, e é sugerido à cliente que pegue uma carta por vez e as 

classifique nas colunas “sou” e “não sou”. 

Certamente essa atividade teve o acompanhamento e intervenções da Psicoterapeuta. Como 

exemplo, indagamos Sininho se ela se considera sozinha. Sua postura diante de tal questão foi 

responder que “se você me fizesse antes essa pergunta eu diria que sou sozinha, mas agora eu não 

sou mais. Ser sozinha não é só ruim também, como a gente conversou” (sic). Com o decorrer das 

sessões, ela passou a entender a companhia do Outro não apenas como presença física, e a solidão 

como uma possibilidade de encontro com ela mesma, modificando a negatividade que 

anteriormente atrelava à solidão. 

Sininho aponta durante as últimas sessões realizadas que “agora eu sou educada com os 

mais velhos. Antes eu brigava com eles, mas agora eu aprendi a respeitar e não faço mais isso” 

(sic). As ações são indicadores imprescindíveis para a análise do sujeito, pois é através das ações 

que ele realiza suas escolhas, e visualizamos que as condutas adotadas pela cliente acompanharam 

seu processo reflexivo. 

Durante a atividade a cliente se identificou com características como brava, incompreendida, 

inteligente, cabeça dura, organizada, boa filha e capaz de mudar, complementando “eu sou capaz de 

mudar. Já mudei muito” (sic). A característica “compreensiva” é adicionada ao grupo “Sou” com 

uma observação, pois a cliente diz que “eu sou compreensiva, mas queria ser mais compreensiva. 

Eu sou mais compreensiva do que eu era com as pessoas, mas ainda posso ser mais. Posso escrever 

isso?” (sic). 

Sininho inclui na categoria “Não sou” as fichas de implicante, mal-educada, criativa e 

mente aberta. Nesse ponto, direcionamos as intervenções para refletir com a cliente se ela gostaria 

de apresentar tais características ou não. Uma categoria que ainda não existia é criada pela cliente e 

intitulada “indecisa”, abarcando as características “feliz”, “meiga” e “burra”, que ela não soube 

categorizar entre as possibilidades “Sou” e “Não sou”. Esse movimento da cliente de sugerir uma 

nova categoria demonstra que seu olhar diante do mundo pode se dirigir para além daquilo que é 

dado previamente. 
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Sobre o conceito “burra”, Sininho afirma que “eu sou burra quando eu não presto atenção 

na aula e converso, daí eu não entendo. Mas quando eu presto atenção eu entendo. Eu sou 

inteligente mas não sei usar a minha inteligência” (sic), indicando ter clareza sobre suas ações na 

escola, e reproduzindo o discurso de sua mãe sobre essa questão. 

Compreendemos esse movimento como fruto de uma conduta reflexiva que a cliente 

desenvolveu diante de si e dos objetos para os quais sua consciência se dirige. Pretto (2013, p. 625) 

contribui para a análise dizendo que essa conduta ocorre “quando a criança inicia o movimento de 

tomar a si como objeto de consciência reflexiva e passa a se reconhecer com determinadas 

características”.  
 

3. O PROCESSO DE ALTA 
 

Abordar o processo de alta implica na concepção de cura, que para a concepção sartriana 

ocorre diante da condição da cliente ser capaz de superar o processo de alienação, apresentando um 

movimento de consciência reflexiva diante da realidade. Observamos esse aspecto em Sininho no 

decorrer das sessões realizadas, pois ela se mostra transcendendo as determinações impostas pelo 

meio e fazendo algo daquilo que fizeram dela. Schneider (2011) afirma que a cura na perspectiva 

fenomenológica-existencial jamais será a conformação com a circunstância social, ou aceitação 

daquilo que é posto, pois, a terapia só fará sentido na medida em que possibilitar o sujeito se 

realizar enquanto liberdade. 

Usualmente deixamos para a cliente a decisão sobre a alta, embora seja viável que a 

terapeuta proponha uma pausa na psicoterapia, partindo da análise dos resultados obtidos com esse 

processo até então. Erthal (2004) indica que essa escolha seja tomada pela terapeuta quando ela 

identificar que a cliente alcançou os objetivos propostos pela terapia, aprendendo habilidades para 

enfrentar as dificuldades da vida. 

Sobre Sininho, analisamos que após 02 (dois) anos de acompanhamento psicológico ela 

estava preparada para refletir criticamente sobre suas ações, bem como tomar decisões que 

coincidissem com seu projeto original ainda em construção. Além disso, as queixas apresentadas no 

início do acompanhamento, ainda em 2017, e reforçadas durante 2018, apresentaram resoluções.  
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Outro aspecto importante e significativo para que decidíssemos pela alta se trata da mãe da 

cliente ter iniciado psicoterapia no início de 2018. Esse movimento da mãe indica uma tomada de 

responsabilidade por ela diante da relação com a filha, e no decorrer do ano mudanças positivas 

foram acontecendo. Apontamos ainda que as novas condutas tomadas pela mãe e pela cliente 

reverberaram numa alteração das atitudes do padrasto de Sininho, com o qual houve inúmeros 

conflitos anteriormente. 

Iniciamos o processo de alta da cliente em outubro de 2018, conversando com Sininho sobre 

os motivos que nos levaram a propor essa mudança. Observamos que ela ouvia com atenção, e, ao 

ser indagada sobre como foi ouvir essa sugestão, reagiu dizendo “eu vou ficar triste, porque eu 

gosto de vir aqui, mas eu entendi o que você disse e você tá certa” (sic).  

Na semana seguinte à conversa com Sininho, ocorreu a devolutiva para a mãe. Nesse 

momento, pudemos perceber uma mãe mais calma, menos exaltada em relação aos momentos 

anteriores em que tivemos a oportunidade de atendê-la. Esse contexto corroborou para a certificação 

de que este momento era o propício para propor alta. Diante da relação familiar, a mãe da cliente 

indicou que “ah, esse ano foi bem turbulento, mas estamos conseguindo lidar agora. Não vou dizer 

que tudo tá perfeito, porque nada é perfeito, mas está melhorando” (sic). E sobre a alta, a mãe disse 

“ela já está vindo há dois anos aqui, e como você disse, vai ser bom pra ela ‘andar com as 

próprias pernas’, também acho isso” (sic). 

Durante a conversa com a mãe e com a cliente frisamos o aspecto temporal da psicoterapia, 

reforçando que a alta seria dada naquele momento e que em outras situações seria possível que 

Sininho retornasse para o tratamento. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante da prática clínica e da construção do artigo avaliamos que para o trabalho na clínica 

infantil não é necessária a aplicação de uma técnica compreensiva diferenciada, visto que o 

fenômeno será da mesma maneira captado e compreendido a partir de si mesmo. Contudo, 

ressaltamos que é imprescindível a investigação acerca das relações que a criança mantém com os 

outros indivíduos do seu contexto e como as significa, pois a presença do Outro no campo da 

existência é fundamental para a sua constituição.  
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A compreensão e análise das variáveis que envolvem a relação com o outro pode 

proporcionar um desenvolvimento do autoconhecimento da cliente, possibilitando um processo de 

escolha mais autêntico com o seu projeto original. O desenvolvimento da conduta reflexiva 

proporcionada pela psicoterapia se estende para além dos assuntos tratados diretamente nas sessões, 

tornando essa prática uma postura do sujeito diante do mundo e das suas relações. 

Para Sininho, esse processo instigou o desenvolvimento de uma postura crítica dirigida para 

sua relação com o Outro, e apoiada em seu engajamento no processo terapêutico, a cliente pôde 

modificar alguns aspectos em suas relações, tornando-as mais saudáveis. Considerando os 

resultados alcançados com o processo terapêutico, sendo eles principalmente envoltos no 

estabelecimento da conduta reflexiva da cliente sobre seus sentimentos e a tomada de escolhas 

diante da relação com o Outro, avaliamos o acompanhamento psicológico realizado de forma 

positiva. 
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RESUMO 

Pretende-se analisar no presente trabalho, algumas contribuições da Psicologia Existencialista e 
seus fundamentos teórico-metodológicos para a atuação na área da Saúde Mental, a partir da 
identificação de pontos de convergência entre as políticas públicas que sustentam as práticas da 
psicologia no SUS e a Psicologia Existencialista, na literatura disponível. Serão abordadas as 
noções sartrianas de liberdade/alienação, a condição humana de sermos sujeitos do nosso próprio 
ser e da história humana a partir da concepção de que fazemos a história junto com os outros, 
tecidos nos grupos. No que tange às políticas públicas que norteiam as práticas da psicologia na 
saúde pública, destaca-se o conceito de Clínica Ampliada como um dos pilares da Política Nacional 
de Humanização do SUS (PNH), sendo um dos seus grandes desafios lidar com os usuários 
enquanto sujeitos, considerando sua participação e autonomia no estabelecimento dos projetos 
terapêuticos singularizados (PTS), e o diálogo qualificado, o meio pelo qual a atenção se dá, tanto 
entre as equipes e usuários, como intra e inter equipes. Segundo a PNH do SUS (2007), “os valores 
que norteiam essa política são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade 
entre eles, os vínculos solidários e a participação coletiva no processo de gestão” (p. 07). Será 
abordada também a necessidade da demarcação rigorosa do fenômeno psicológico enquanto 
condição metodológica para intervir na especificidade do mesmo em termos interdisciplinares, dada 
a necessidade da psicologia enquanto ciência e profissão trabalhar, ao lado de outras disciplinas 
científicas, a partir do olhar fenomenológico e existencialista de Jean-Paul Sartre. Diante das 
recentes ameaças de retrocesso no cuidado ao sofrimento psíquico, pretende-se contribuir, entre 
outras coisas, para a superação da lógica manicomial, através do diálogo entre o locus de práticas e 
as produções teóricas, para a construção e implementação de tecnologias face aos indicadores de 
sofrimento mental na população brasileira. 
 
Palavras-chave: Políticas públicas. Psicologia existencialista. Saúde mental. Interdisciplinaridade. 
Demarcação do fenômeno. 
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RESUMO 

O que se considera na psicologia existencial são as condições existenciais do indivíduo, ou seja, o 
seu próprio modo de ser e de existir. Deste modo, compreendemos que o sujeito se constitui como 
liberdade, sendo esta um fardo, pois, se concretiza no ato de escolher e ao escolher para si escolhe 
também para o mundo. A morte é considerada uma facticidade existencial, do mesmo modo que 
não temos poder sobre o nosso nascimento a morte só se torna possível em escolha no suicídio, pois 
neste caso temos um sujeito que se percebe sem possibilidades diante de suas angústias, faz-se, 
portanto, uma escolha, visto que, o ato de se matar, o suicídio, é definido pela pessoa que escolhe o 
dia e a forma de morrer. Contudo, é pertinente ressaltar, em que condições esta escolha é feita, visto 
que o ser é singular universal, e, para isso, se faz necessário a compreensão do sujeito em sua 
totalidade. É importante relatar que a solidão é atrelada neste contexto, muitas vezes por ser 
interpretada como causa desta escolha, contudo devemos salientar que existem diferentes modos de 
se vivenciar a solidão, sendo um destes, vinculada ao fato de estar sozinho, ou seja, sem o convívio 
com outras pessoas. Por outro lado, este fenômeno ocorre tanto na presença como na ausência do 
outro, sendo assim, em termos psicológicos ela pode estar vinculada a falta do outro, com o 
sentimento de estar só. Ela também está sendo diretamente ligada ao desespero, sofrimento, 
consequentemente, ao suicídio. Com base no pensamento de Sartre iremos discutir a atitude do 
psicólogo existencial diante desta situação no acolhimento clínico do sofrimento, não priorizando a 
patologização como critério de prevenção, mas sim a escuta terapêutica que visa a proporcionar 
para o paciente um espaço que legitime ao sujeito a autonomia de se mostrar como ele é, que neste 
ambiente de respeito e sigilo o terapeuta atua sem julgamentos de qualquer natureza e que a sua 
prática está pautada na ética e no embasamento científico da profissão.  
 
Palavras-chave: Suicídio. Solidão. Liberdade. Clínica. 
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EIXO V 

ASPECTOS METODOLÓGICOS E PESQUISA  

EM SARTRE 
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RESUMO 

Existencialismo e sociologia crítica da educação: contribuições dos estudos (auto) biográficos à 
pesquisa educacional é resultado de um programa de estudo e investigação sobre as contribuições 
do método biográfico, em suas dimensões epistemológicas e metodológicas, para a Sociologia da 
Educação. Esse processo acadêmico científico, demarcado no campo das ciências humanas e 
sociais, de natureza interdisciplinar e quali-quanti, se propõe a correlacionar dialeticamente teoria e 
prática investigativa sobre processos de produção de desigualdades sociais no que tange a 
principalmente a escolarização e as relações com os saberes e atividades dentro e fora da escola. A 
problemática do estudo e a demarcação do seu objeto são aqui formuladas numa articulação entre os 
estudos biográficos sartreanos e a sociologia crítica da educação contemporânea.  
 
Palavras-chave: Estudos Biográficos. Sociologia da Educação. Existencialismo. Educação Escolar. 
Desigualdades Sociais.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa intitulada Existencialismo e sociologia crítica da educação: contribuições dos 

estudos (auto) biográficos à pesquisa educacional é parte de um programa de estudo e investigação 

sobre as contribuições do método biográfico, em suas dimensões epistemológicas e metodológicas, 

para a Sociologia da Educação. A problemática do estudo e a demarcação do seu objeto são aqui 
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formuladas numa articulação entre os estudos biográficos sartreanos e a sociologia crítica da 

educação contemporânea.  

Este programa de pesquisa teve sua origem no Mestrado e Doutorado1 realizado pelo 

coordenador do projeto, e tem sido atualizado, nos últimos anos, no âmbito do Programa de Pós-

graduação em Educação (PPGE/UFSC) e no Núcleo de Estudos e Pesquisas Educação e Sociedade 

Contemporânea (NEPESC2/CED/UFSC). Mantemos ainda estreita relação de intercâmbio com 

programas de pós-graduação na Argentina, Uruguai e França, onde participamos e desenvolvemos 

diversas atividades acadêmicas.  

Neste quadro acadêmico, empreendemos um esforço permanente de estudar, compreender e 

desenvolver conceitos como o de consciência e intencionalidade, ego e transcendência, projeto e 

desejo de ser, alteridade e reciprocidade, história individual e história social e que se desenvolvem 

e ganham definição junto ao método biográfico progressivo-regressivo de Jean-Paul Sartre (1905-

1980). Estes conceitos são analisados de forma a contextualizar o debate com seus contemporâneos, 

bem como as suas evoluções no tempo presente, repercutindo pesquisas empíricas e contribuindo 

para compreensão de fenômenos sociais e educacionais que no quadro sociológico contemporâneo, 

nos aproxima das abordagens que se reúnem em torno da noção de Relações com os Saberes em 

ambientes escolares, que tem sido conduzidos pela Équipe ESCOL, CIRCEFT, Université Paris 8.3  

Os dois eixos de investigação, teórico-metodológico, mantém estreita relação: a. o estudo e a 

investigação conceitual rigorosa de abordagem existencialista face aos debates contemporâneos 

com as sociologias (mas também com antropologias e psicologias), movimento que faz emergir 

questões novas a partir do trabalho coletivo de seus pesquisadores; b. o desenvolvimento 

metodológico de projetos de estudos e pesquisas no campo educacional, procurando estabelecer 

uma rede de investigação entre instituições nacionais e internacionais, que estejam engajadas em 

processos de investigação sobre a educação contemporânea, partindo sobretudo, dos escolares e 

seus professores ou educadores.  

 

 

 

 

___________________________________ 

1 Formação em Ciências da Educação na Université Paris 8 - Saint-Denis, financiado pela Programa de Bolsas de alto 
Nível da União Européia para América Latina (ALBAN) e Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior 
(CAPES/MEC) 
2 O NEPESC surgiu em 2000 a partir de do projeto de pesquisa Aspectos da educação do corpo em ambientes 
educacionais (FUNPESQUISA). O Núcleo se organiza em torno de projetos de pesquisa que priorizam a abordagem de 
questões teóricas e empíricas relacionadas à sociedade contemporânea, em especial à Educação, entendida de forma 
ampla e como campo interdisciplinar. 
3 Especialmente os estudos de Bernard Charlot, Jean-Yves Rochex e Elisabeth Bautieur. 
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O programa de estudo e pesquisa que nos referimos aqui foi desenvolvido em diferentes 

períodos: de outubro 2004 a setembro 20124; de outubro 2012 a abril 20165; de junho 2017 a agosto 

20186; de junho 2016 a dezembro 20187. Neste percurso investigativo temos estudado, analisado e 

desenvolvido alguns conceitos e temas importantes para a educação contemporânea, como 

consciência, corpo e intencionalidade; eu, nós e transcendência; projeto, desejo e histórias; 

natureza, cultura e dialética; docência, aprendizado e sentido, reestabelecendo debates com 

diferentes tradições teóricas, ampliando as possibilidades destes conceitos e noções através do 

esforço empírico e heurístico em pesquisar diferentes terrenos no campo educacional. Este 

movimento tem proporcionado a emergência de categorias de estudo e revitalização das 

problemáticas e temas transversais que ganham novos contornos em nossos estudos e pesquisas, 

como os que correlacionam sentido, experiência e formação à violência, sofrimento, medicalização, 

esportivização, desigualdades, sucesso e o fracasso escolar.  

Exercício que se realiza, frequentemente, em cotejo crítico entre existencialismo e outras 

tradições teóricas, retoma questões que reposicionam o debate sobre dicotomias tais como o 

indutivo e o dedutivo; qualitativo e quantitativo; micro e macro; objetividade e subjetividade; 

teoria e prática, investigação e intervenção e, especialmente, sujeito/agente/ator e estrutura. 

Do ponto de vista teórico-metodológico, temos avançado nos estudos biográficos 

referenciados no método progressivo-regressivo, buscando articular as disciplinas auxiliares, de 

maneira interdisciplinar, demarcando o objeto enquanto fenômeno universal-singular; 

estabelecendo o vinculo adequado entre as histórias individuais e sociais, o homem e sua época 

(SARTRE, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

4 De setembro de 2004 a abril de 2012 o coordenador do projeto realizou estudos em Ciências da Educação na 
Université Paris 8, onde concluiu duas formações (Master e Doctorat sob orientação de Jean-Yves Rochex). Como 
Memoire de DEA apresentou em 2005, Pratiques corporelles et rapport au savoir en éducation physique scolaire e, 
posteriormente, em 2012, a Thèse Les pratiques corporelles et le rapport aux savoirs: logiques et processus de 
mobilisation à l’apprentissage des pratiques corporelles en éducation physique scolaire au Brésil. 
5 Projeto de Pesquisa As práticas corporais e a relação com o saber na educação física escolar tratou de dar 
prosseguimento e consequência aos estudos realizados no Doutorado, nos anos seguintes a conclusão do mesmo. 
6 Projeto de Pesquisa PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LAS UNIVERSIDADES EN EL CAMPO DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DE LA EDUCACIÓN DEL CUERPO, Protocolo de Origem nº: 201704707 de 06 de junho 
2017 a dezembro 2018.  
7 Projeto de Pesquisa AS CONTRIBUIÇÕES DO EXISTENCIALISMO SARTREANO À SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
ESCOLAR, Protocolo de Origem nº: 201610366 de 14 de junho 2016 a 24 de agosto 2018. Relatório aprovado em 
dezembro de 2018. 
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Os resultados das pesquisas indicam um certo amadurecimento dos estudos e da equipe de 

pesquisa GEBIOS (Grupo de Estudos Biográficos Sartreano - CED/UFSC). As principais 

contribuições se referem ao desenvolvimento conceitual e metodológico a partir do esforço em 

aprofundar a revisão e estudo teórico da obra sartreana frequentemente tencionada pelo debate da 

sua época, sobretudo pela análise das críticas bourdieusiana no que se refere ao suposto caráter 

subjetivista da sua abordagem, com ênfase no conceito que dá forma a sua concepção de homem e 

educação, ou seja a formação do habitus, e como se articulam as noções de prática, capital, campo 

e herança. Por outro lado, identificamos possíveis contribuições da obra de Sartre ao debate mais 

recente em sociologia da educação, através de pesquisa de campo com material empírico, 

confrontadas as pesquisas de autores como Bernard Charlot e Jean-Yves Rochex. Atividades que 

nos mobilizaram em atividades no âmbito da graduação (PIBID8, PIBIC9), mestrado e doutorado, 

com encontros de estudo, realização de seminários, oficinas, palestras, apresentação de trabalho em 

eventos, intercâmbio com universidades estrangeiras, entre outros.  

Em 2016, ao realizar um grupo de estudo sobre Questão de Método e Crítica da Razão 

Dialética (1960), construímos as bases para, no ano seguinte, oferecer o Seminário Dialética e 

Subjetividade: debates, controvérsias e contribuições do existencialismo sartreano à Sociologia da 

Educação. Estas iniciativas contribuíram para estabelecer as primeiras aproximações entre o 

método biográfico sartreanos e a sociologia da educação. Em 2018, tomamos como objeto de estudo 

as obras: As Palavras (1964) e O idiota da Família: Flaubert (1971), isso que contribuiu para a 

apresentação de cinco trabalhos no I Colóquio Internacional sobre Jean-Paul Sartre, em 

Florianópolis/SC. Outra importante iniciativa foi a realização do Seminário sobre Sociologia 

Críticas da Educação no Brasil, França e Argentina. Além da participação e organização de 

eventos científico/acadêmico nacionais e internacionais, tivemos intensa produção de ensaios, 

artigos, projetos de pesquisas, relatórios, TCCs, dissertações, pelos orientandos da graduação ao 

pós-doutorado. Este é o contexto no qual nossos estudos ganham forma e que apresentamos na 

continuidade. 

 

 

 

____________________________ 
8 Supervisão das atividades de iniciação docente de 21 bolsistas (2012/2018, PIBID/CAPES). 
9 O GEBIOS foi contemplado em dois projetos de pesquisa PIBIC/CNPq (2017/2018) e (2018/2019) de Maria Eduarda 
de Sousa, As Contribuições Do Existencialismo Sartreano à Sociologia Da Educação Escolar: Estudo Da Obra “As 
Palavras” De Jean Paul Sartre ; e Biografia, projeto e desejo de ser professor: as práticas docentes na formação 
inicial e continuada de professores de educação física.   
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1. PROBLEMÁTICA DE ESTUDO: ESTUDOS BIOGRÁFICOS SARTREANOS 

 

Do programa de estudo, demarcamos dois eixos de pesquisa que convergem para um mesmo 

objeto, ou seja, o método biográfico progressivo-regressivo bem como a formação para pesquisa 

em Sociologia da Educação com ênfase nos processos de escolarização. Este que é o terreno onde 

nossos esforços se inscrevem com maior empenho para compreender fenômenos tais como o 

sucesso e fracasso escolar, os processos e produtos da aprendizagem, as relações com a docência e o 

aprender nas escolas. Ao refletir e estudar sobre aspectos do tempo presente, sobretudo ao que 

temos denominado de Escola, desde os Gregos (SKHOLÉ10), no ocidente, estamos diante do 

desafio de compreender a formação humana de diferentes gerações e sociedades, sejam aquelas que 

contribuem para manutenção ou transformação social.  

A complexidade destes processos que tomamos aqui genericamente como manutenção e 

transformação, ganha as mais diversas matizes quando verificadas no detalhe das biografias e 

trajetórias, no contexto da noção de relação com os saberes e na perspectiva tridimensional do 

método progressivo-regressivo: Clima Antropológico, Sociológico e Psico-Físico. Inteligibilidade 

pela qual compreendemos o homem e a mulher como seres humanos que surgem no mundo 

inscritos num território e numa época, pertencentes a uma determinada classe social e um grupo de 

origem, onde são mediados. Neste sociológico desenvolvem uma personalidade que os singulariza, 

cada qual a sua maneira, construindo relações desde os primeiros momentos de sua existência, 

como corpo-consciência em relação a este mundo, portanto, numa condição psicofísica diante de 

tudo e todos, situados no seu tempo, em permanente processo de totalização, destotalização e 

retotalização num mundo também em movimento (SARTRE, 1960). Desta forma, nosso ponto de 

partida é sempre o homem e a mulher situados num campo de possíveis, fazendo algo em relação as 

possibilidades de sua época, num constante projetar-se que engaja a si mesmo e a todos. (Sartre, 

1987) Isso que nos leva a considerar não apenas a objetividade desta condição humana, mas 

simultaneamente aquilo que se inscreve entre uma objetividade e outra, que denominamos de 

subjetividade (SARTRE, 2015).  

 ___________________________ 
10 Skholé aqui é tomada como um modo de vida que surge na Grécia Clássica, junto ao nascimento da filosofia entre os 
séculos X e VII a.C, ganhando forma nos séculos VI e IV com os estudos de Aristóteles sobre o tempo livre. Associada 
originalmente ao ócio e contemplação, formação do caráter nos processos de deliberação e realização das ações, 
conferindo ao trabalho um estatuto mais vigoroso face as necessidades humanas. 
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Demarcamos como objeto de estudo os estudos biográficos relacionados à processos de 

formação que ocorrem nos ambientes escolares e no ensino superior, na formação inicial e 

continuada de docentes, sobretudo na área da educação física, investigando os sentidos destas 

experiências docentes, como também as possibilidades demarcadas nos currículos e cursos de 

formação. Nossos estudos se dirigem também aos processos educacionais, de ensino e 

aprendizagem que ocorrem no terreno informal, tantas vezes se sobrepondo ao formal das mais 

diferentes formas, que contribuem para melhor compreender os processos pelos quais as crianças e 

jovens se educam no tempo presente. Nos referimos, neste caso, aos processos que ocorrem no 

âmbito não escolar e que tem se intensificado pelo incremento do mundo virtual (celulares, 

computadores, TVs...), mas não só, e que tradicionalmente ocorrem em casa, nas famílias, em seus 

prolongamentos nas igrejas, clubes, academias, associações, ganhando formas diversas, como é o 

ensino do futebol, da capoeira, danças e jogos populares, entre outros. Isso que nos provoca a 

correlacionar os estudos biográficos na investigação das lógicas e processos formativos no âmbito 

da educação escolar (Creches, Núcleos de Educação da Infância, Escolas, Colégios, Universidades), 

em relação com aqueles que ocorrem no âmbito da educação não-escolar (famílias, instituições 

religiosas, clubes, associações, meios de comunicação, etc...), seus acordos e desacordos, tensões, 

articulações, contribuições nos projetos e desejos de ser dos sujeitos investigados.  

 

2. A SOCIOLOGIA DA EDUCAÇAO E O EXISTENCIALISMO 

 

Estudos recentes em sociologia da educação buscam compreender aspectos singulares de 

cada situação escolar, as experiências escolares, por meio da compreensão das lógicas e processos 

que articulam origem social e trajetórias escolares. Os sentidos das experiências escolares se 

formam e se transformam por meio das relações estabelecidas com a escolaridade, as disciplinas e 

os saberes. Por relações compreendemos as situações e episódios, onde ocorrem ações e atividades 

que mobilizam a história de cada sujeito, seja docente ou estudante. Estas situações revelam e 

exprimem uma história que lhes é preexistente, mas que atualizam-se no presente por meio de suas 

escolhas, redefinindo o campo de possíveis e a demarcação do projeto e desejo de ser, a articulação 

do realizado e do por realizar. Admitindo, contudo, que se trata de um confronto permanente com o 



  
       
 

 

Página 366 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

mundo objetivo da cultura (conceitos, saberes, obras e práticas) suscetíveis de transformar esta 

história e de permitir ao sujeito de se emancipar do fardo de sua própria biografia. (ROCHEX, 

1995). 

Tomamos como referência os estudos que se reúnem em torno da noção de relação com o 

saber (CHARLOT et al., 1992, ROCHEX, 1995, BAUTIER et ROCHEX, 1998). Sociologia que 

tenciona as fronteiras disciplinares, estabelecendo delimitações de objetos que só podem ser 

compreendidos na interface com outras disciplinas tais como a história, psicologia, antropologia, 

linguística, a exemplo de Pierre Bourdieu (1930-2002) em seus diversos estudos e que serviram de 

referência no campo educacional, tanto na demarcação dos objetos quanto na abordagem 

metodológica (BOURDIEU, 1970, 1979). 

Nos anos 1960, diante da revisão do marxismo e o debate entre estruturalistas, marxistas e 

existencialistas, os estudos de Bourdieu e sua equipe deram ênfase a problemática do homem e da 

sua educação, mobilizando um base teórica crítica ao caráter reprodutor da escolarização francesa, 

articulando os conceitos marxistas de capital e classe social aos de cultura, campo e lugar social. 

Sartre aparece em seus ensaios teóricos como um autor à ser superado, no que se refere ao seu 

suposto caráter subjetivista e de filósofo total (BOURDIEU, 1980, 1992, 1997, 2000). Constatamos 

no estudo da obra de Sartre, sobretudo nos estudos da Critique de la Raison Dialectique (1970-

1971) e Les Mots (1964), possíveis exageros ou equívocos desta interpretação e as potencialidades 

das principais categorias do existencialista frente aos impasses da sociologia crítica da educação no 

tempo presente.  

Nossa tese é reforçada pelas críticas que Bourdieu vai enfrentar em seu próprio campo, o 

sociológico, como por exemplo na obra Da relação com os Saberes: elementos para uma teoria, 

traduzida em 2000 pela Artmed11 e que trata de introduzir e aprofundar os aspectos teóricos da 

noção na pesquisa publicadam 1992, com o título “École et savoir dans les banlieues”, por Charlot, 

Bautier e Rochex12 . Em 2001, Charlot apresenta algumas pesquisas realizadas em diversos países, 

onde aparecem resultados de estudos brasileiros tendo como  base  a  noção  de r elação com o saber  

 

 

 

____________________________ 
11 Tradução da obra de Bernard Charlot, “Du Rapport au Savoir: Éléments pour une théorie. Paris: Anthropos, 1997. 
12 No Brasil, permanece restrito aos francofonos o acesso a “Le sens de l’experience scolaire”, pesquisa realizada por 
Jean-Yves Rochex em 1995, resultante da sua tese de doutorado; ou mesmo a pesquisa “L’experience scolaire des 
nouveux lycéens” publicada em 1998, por Jean-Yves Rochex e Elisabeth Bautieur. 
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abordada por estes autores em franco dialogo com a tradição bourdiesiana, colocando seus limites 

em compreender as situações escolares por dentro, a partir das atividades e relações que os alunos 

estabelecem com sua escolaridade. Até mesmo Bernard Lahire13, mais próximo da tradição 

bourdiesiana, flexibiliza o conceito de habitus, reinventando-o como habitus individual, numa 

tentativa de dar mais atenção aos detalhes dos processos que correlacionam origem social e 

percursos escolares.  

Este debate ganha relevo pelo esforço de pesquisadores brasileiros em traduzir, analisar e 

apresentar um panorama da sociologia crítica da educação como os realizados por Paixão e Zago 

(2007) ou Valle (2011). A constituição da pesquisa em sociologia da educação no Brasil segue seu 

curso, tomando boa parte dos seminários e cursos de pós-graduação e seus núcleos de pesquisa. A 

retomada dos estudos sobre as desigualdades e a reprodução oxigenam a produção bourdiesiana dos 

anos 1960, exigindo a releitura de clássicos como Le Métier du Sociologue: préalables 

épistémologiques (1968) entre outros, que no Brasil continuam vigorosos como aponta os estudos 

de Nogueira e Nogueira (2004), e as recentes traduções de Homo academicus (2011) e Os Herdeiros 

(2014) facilitando o acesso da obra e permitindo que autores como Bernard Charlot (2000) e 

Demerval Saviani (1991), possam da mesma forma ser questionados em suas críticas. Este 

inventário sobre o impacto da sociologia da educação estrangeira no Brasil, sua apropriação e 

resultados teóricos e práticos ainda está em curso, e nossa contribuição se insere neste programa, ao 

demarcar como objeto a investigação sobre os processos de escolarização e formação superior, seus 

sujeitos e suas relações com os saberes e práticas.  

Ao analisar as principais críticas de Pierre Bourdieu ao propalado subjetivismo de Jean-Paul 

Sartre (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2004, p. 10), verificamos que elas ganham destaque inclusive 

em seu último esforço sócio-analítico, Esquisse pour une auto-analyse (2004). Neste ensaio, o autor 

demarca sua posição dentre muitas em sua extensa obra, como podemos verificar em Esquisse 

d’une théorie de la pratique (2000), ainda num debate com Derrida onde encontramos indícios em 

La distinction (1979), com maior ênfase em Le sens pratique (1980) e Méditations Pascalinas 

(1997) onde temos também a sua tentativa de demarcação entre o objetivismo  de  Lévi-Strauss  e  o  

 
____________________________ 
13 Destacamos a tradução de duas das suas principais obras: Sucesso escolar em Meios Populares: as razões do 
improvável em 1997, pela Ática e, Homem Plural: determinantes da ação em 2002, lançado na França em 1998. 
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subjetivismo de Sartre, criticado por supostamente “contribuir para uma concepção ilusória do 

mundo social que confere aos sujeitos excessiva autonomia consciência na condução de suas ações 

e interações”. Analisando Flaubert em Les règles de l’art (1993), Bourdieu confronta a obra de 

Sartre L’idiote de la famille (1971-1972), e se posiciona ao lado do estruturalismo, recuperando o 

debate sobre dialética, na obra O Pensamento Selvagem (Lévi-Strauss, 1990), também respondida 

por Sartre em Questão De Método, mas também na Conferência de Araraquara (Brasil, 1960).  

Em 1967, um número histórico 135 do La Pensée, coloca Brice Parain (1897-1931), Lucien 

Sève (1926), Garaudy, Deschamps e Weber em debate, tendo no horizonte a construção de uma 

estruturalização da dialética, mediante a fundação de uma ciência estrutural da diacronia, como a 

proposta de Maurice Godelier (1934) e sua polêmica com Sève. Vale ainda destacar importante 

debate entre intelectuais marxistas sobre a dialética da natureza e dialética histórica que reuniu Jean 

Hypollite (1907-1968), Simone de Beauvoir (1908-1985), Roger Garaudy (1913-2012), György 

Lukács (1885-1985), Adam Schaff (1913-2006), Claude Lévi-Strauss (1908-2009) e outros. Todo 

este fervoroso debate se encontrava em maio de 1968 numa contestação universitária que acabou 

por produzir a experimentação universitária em Vincennes (Université Paris 8 – Saint Denis, 

atualmente) em contraposição “a poeira que impregnava a Sorbonne”, tendo como protagonistas os 

estruturalistas com amplo triunfo institucional, bem como na promoção de Michel Foucault (1926-

1984). O existencialismo sartreano, que já não gozava de influência no meio universitário francês, 

começa a perder força no campo intelectual. Em seu lugar consolida-se figuras como Jacques 

Derrida (1930-2004), Foucault e Lacan (1901-1981) e toda a dicotomia significante/significado que 

animava a tese do "arbitrário do signo", oriunda da linguística estrutural. Em resposta ao campo, 

Sartre intensifica seus estudos e publica Critica da Razão Dialética, a sua última obra filosófica de 

fôlego. 

Neste contexto, Louis Dumont (1911-1998) e Pierre Bourdieu desenvolvem a sociologia na 

França. Este último dedica-se a revisar os clássicos e a reavivar o estruturalismo e fenomenologia, 

por vezes um marxismo mais frouxo, no enfrentamento do existencialismo, considerado uma 

ideologia subjetivista que não é capaz de atingir as bases sociais e contribuir para um concepção 

ilusória do mundo social, conferindo aos sujeitos exagerada autonomia e consciência das suas 

ações e interações (NOGUEIRA, 2004, p. 24).  
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Ao analisar atentamente este debate, retornamos a Sartre, em sua obra, para verificar 

possíveis contribuições ao movimento sociológico crítico mais recente, que afirma categoricamente 

a insuficiência das teses bourdiesianas no conjunto das ciências humanas e sociais, fortalecendo 

sobretudo a pesquisa em ciências da educação, como veremos a seguir. Afinal, o que nos faz 

retornar à Sartre?  

 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O METODO BIOGRÁFICO NA SOCIOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO. 

 

A Educação e a escola não aparecem como uma preocupação evidente na obra sartreana 

como o foram as artes, literatura, teatro, cinema, retomando a tradição filosófica como fundamento, 

inscrevendo seu existencialismo como uma antropologia que se mantém atrelada tanto a 

fenomenologia quanto ao marxismo, filosofia que melhor compreende o tempo presente, nos idos 

dos anos 1960 conforme Questão de Método como introdução da Crítica da Razão Dialética. 

Posteriormente sua importante obra literária, Les Mots, uma autobiografia consagrada com o Nobel 

de literatura, vem reunir todo este arcabouço teórico-metodológico, desde a tese do Ego em La 

Transcendance (1936)14, a consciência como intencionalidade em L’être et le néant: essai 

d’ontologie phénoménologique (1943), projeto, desejo e saber de ser, finalmente, da práxis 

individual como motor da história em Critique de la raison dialétique (1960)15. Esclarecendo a 

partir do seu próprio movimento histórico, situado num sociológico familiar e inscrito numa época, 

se tecendo com outros homens e as coisas, saberes, num movimento permanente de totalização, 

destotalização e retotalização: um vir-a-ser escritor. “Tudo está fora, tudo, até nós mesmos: fora, no 

mundo, entre os outros. Não é em sabe-se lá qual retraimento que nos descobriremos: é na estrada, 

na cidade, no meio da multidão, coisa entre coisas, homem entre os homens” (SARTRE, 1947). 

 

 

 

 

____________________________ 
14 A Transcendência do Ego: esboço de uma descrição fenomenológica foi iniciada em 1934 e publicado em 1936. Esta 
obra demorou para chegar de fato ao público francês, ficando aproximadamente trinta anos no limbo, passando a ser 
reeditada em 1965, pela editoria Librairie Philosophique J. VRIN, como muito cuidado e competência por Silvie le 
Bon, amiga do casal e posteriormente, filha adotiva de Simone. Uma versão portuguesa foi lançada em Portugal, em 
1994, pela editora Colibri, com tradução de Pedro M. S. Alves, onde encontra-se também o texto Consciência de si e 
conhecimento de si. 
15 O Ser e o Nada: Ensaio de Ontologia Fenomenológica traduzido e publicado no Brasil em 1997 pela editora Vozes e 
Critica da Razão Dialética: Tomo I – Teoria dos conjuntos práticos publicada pela DP&A Editora em 2002. 
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Aqui, como em L’Idiot de la famille (1971), aparece toda a complexidade do homem e da 

sua educação no seu pensamento filosófico, importante contribuição ao debate mais recente no 

campo da sociologia da educação, sobretudo nos estudos e críticas que Bernard Lahire, Bernard 

Charlot e equipe ESCOL (Université Paris 8) vem tecendo as analises de Bourdieu e seus colegas 

Passeron, Chamboredon, Castel entre outros. Recuperando inclusive a inclinação destes autores 

para uma retomada do biográfico em suas últimas obras, ainda que regado por um componente 

crítico, a exemplo de Biographies, flux, itinéraires, trajectoires (PASSERON, 1989), La Misère du 

monde (BOURDIEU, 1993), Esquisse pour une auto-analyse (BOURDIEU, 2004). 

Nossos estudos tem demonstrado que o pensamento interdisciplinar e toda capacidade 

investigativa e argumentativa de Sartre pode ser encontrado de maneira concentrada em sua 

autobiografia Les Mots. O canteiro biográfico sartreano é extenso e conta com biografias de 

Baudelaire (1947), Jean Genet (1952) e Gustave Flaubert (1971), entre outros. Este grande 

empreendimento que atravessa o século passado tem início com uma tese sobre a personalidade que 

surge com a intenção desempoeirar a psicologia que se ensinava nos institutos franceses dos anos 

1930 (BEAUVOIR, 1960). O Ego, a partir deste momento, pode ser alcançado, compreendido e 

transformado, pois encontra-se fora do homem, algo no mundo, ou seja, ele é transcendente. São 

estudos que surgem do anseio de escrever textos literários compatíveis com a realidade humana, tal 

como ela acontece. Sua obra é produzida basicamente no período de vinte anos entre as duas 

grandes guerras mundiais, marcada pela preocupação com os problemas da sua época, da sociedade 

e, sobretudo explicar o homem como uma existência.   

O seu interesse pelo Ego é manifestado já em 1936 com a publicação de La Transcendence 

sua primeira obra filosófica. Este texto resultou do curso de especialização em fenomenologia 

realizado no Instituto Francês de Berlim em 1933, onde sucedeu a Raymond Aron (1905-1983) e 

estudou assiduamente a obra de E. Husserl (CONTAT; RIBALKA, 1970, p. 25). Segundo Beauvoir 

em La Force de l’age (1960), nesta obra encontra-se a origem da maior parte das posições 

filosóficas desenvolvidas em suas obras posteriores como L’être et le Néant tornando-se uma 

espécie de programa de toda sua obra filosófica até inclusive a Le Critique. Nesta primeira fase da 

obra sartreana, de 1927 a 1938, outras três obras do autor aparecem como parte de um esforço em 

elaborar um tratado de Psicologia Fenomenológica intitulado preliminarmente de La Psyché. Mas o 
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projeto foi abortado em 1938, tendo mais de 400 páginas redigidas, jamais publicadas, do qual o 

L’esquisse d’une théorie des émotions (1938) constituiu a sua parte liminar. Texto já conhecidos 

hoje no Brasil como L’imagination, publicado em 1936, seria a primeira parte de uma obra 

intitulada L’image ou Les mondes imaginaires, mas a sua teoria do imaginário, uma tentativa de 

constituir uma psicologia fenomenológica ou ainda uma descrição da imaginação, tendo como 

fundamento a teoria da consciência husserliana, só será publicada em 1940, L’Imaginaire.  

Segundo Bertolino (1982), a ontologia fenomenológica, a antropologia filosófica e a 

psicologia científica que fizeram vetor à produção técnica sartreana, unificou-se por dentro desde 

La transcendence até Critique de la raison dialétique, finalizando seus estudos para uma psicologia 

que superasse aquela que se ensinava na Sorbonne por volta dos anos vinte, sob a regência de Henri 

Bergson (1859-1941). Reunindo uma antropologia filosófica, a teoria da constituição e dinâmica 

interna dos grupos humanos, bem como o processo dialético contínuo que submete os mesmos a 

totalizações, destotalizações, retotalizações progressivas, Les Mots ganha seus contornos de obra 

chave, evidenciando uma concepção marxista do homem que se faz fazendo a história e vice-versa, 

presente de maneira inequívoca, demarcando o seu horizonte no materialismo histórico. A 

compreensão dialética da personalidade humana presente em sua obra, dispensa a crença metafísica 

na dialética da natureza, algo que estava preconizado desde havia trinta anos ao final de La 

transcendence.  

 
Não nos parece que esta acusação tenha razão de ser se se faz do Eu [Moi] um existente 
rigorosamente contemporâneo do mundo e cuja existência tem as mesmas características 
essenciais que o mundo. Sempre me pareceu que uma hipótese de trabalho tão fecunda 
como o materialismo histórico não exigiria de modo nenhum como fundamento esta 
absurdidade que é o materialismo metafísico (SARTRE, 1994, p. 82-83).   
 

Em Les Mots, Sartre se descreve evidenciando este “Je”, em perigo, no interior do 

sociológico familiar, evoluindo por superação de contradições e superações de superações, até o 

momento de se transcender para o sociológico escolar e, por este, para a vida adulta. As mediações 

estavam todos ali, suficientes para visualizar a formação do seu desejo-de-ser escritor, bem como o 

contorno de um projeto pelo qual buscaria sua realização até o fim dos seus dias. O projeto 

colocado na infância e a força do seu desejo-de-ser era tal que a vida escolar apenas consolidou e 

confirmou aquilo que já estava em seu poder, por condição ontológica de ser-livre, como todo ser 
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humano, decidir pela escolha e pela ação a função daquilo que os outros faziam ou pretendiam fazer 

dele, para seu destino entre as coisas e os outros.  

Há ainda o que se estudar sobre esta obra16, para melhor demarcar sua pertinência para a 

pesquisa empírica de abordagem sociológica e que nos permite compreender o lugar da infância em 

nossa época, com função na formação de um saber-de-ser, tendo em conta as mediações no interior 

do sociológico familiar e, posteriormente ou simultaneamente, no sociológico escolar, num 

processo em que tanto umas quanto outras acabam transcendidas para a vida adulta, numa dialética 

que não permite absolutizar quer umas quer outras. O estudo de Les Mots enriquecido de pesquisas 

que se fizerem necessárias permitem conhecer e expor Sartre num percurso sócio-antropológico e 

por fim, histórico, com contribuições efetivas para ciências da educação e suas sociologias. 

Removendo seus escombros, vamos dando vida nova a uma filosofia que almejou devolver toda 

responsabilidade das ações do sujeito ao próprio sujeito, acusada de um subjetivismo que combateu 

ao longo de toda sua existência. Assim, tem retomado seu espaço na investigação científica, por 

meio da capacidade heurística das noções de projeto e desejo de ser, estudando os sujeitos em 

situação como fenômeno universal/singular, revigorando os estudos de uma nova geração de 

pesquisadores que se interessam pelos estudos biográficos, percursos escolares, histórias de vida 

etc.  
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RESUMO 

O presente estudo busca um esforço de estudar, compreender e desenvolver conceitos como o de 
Projeto e Desejo de ser, alteridade e reciprocidade, história individual e história social que se 
desenvolvem e ganham definição junto ao método biográfico progressivo-regressivo de Jean-Paul 
Sartre. Buscamos desta forma construir uma solida base teórico-metodológica para o estudo e 
compreensão de aspectos da formação inicial e continuada do professor de educação física que nos 
permitem ampliar o entendimentos sobre a constituição de projetos e desejos de ser professor a 
partir do método progressivo-regressivo sartreano, este que nos permite abordar desde os mobiles e 
relações que os atores/sujeitos desenvolvem/constituem em suas relações com a formação, assim 
como o clima cultural e social onde os cursos e currículos se inscrevem e a forma como incidem 
sobre os diferentes atores e sujeitos, demarcando seu campo de possíveis por onde se constituem 
estes diferentes projetos de ser professor. Utilizaremos do programa IRAMUTEQ que trata-se de 
um software que viabiliza diferentes tipos de análise de dados textuais, desde aquelas bem simples, 
como a lexicografia básica, que abrange sobretudo a lematização e o cálculo de frequência de 
palavras; até análises multivariadas como classificação hierárquica descendente de segmentos de 
texto, análise de correspondências e análises de similitude. Os estudos acerca desta temática que 
irão reincidir nas análises dos balanços dos saberes acumulados de estágio e PIBID Educação Física 
desde 2004. Os estudos biográficos nos darão aportes teóricos importantes para compreender a 
relação destes acadêmicos com sua formação e trajetória escolar, a demarcação do campo dos 
possíveis e como estes acadêmicos vêm constituindo seu projeto e desejo de ser professor. 
 
Palavras-chave: Método progressivo-regressivo. Projeto de ser. Estudos biográficos.  
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Se é certo que a ciência é a forma superior do processo de conhecimento, “sendo a filosofia 

a mãe de todas as ciências, devemos compreendê-la inserida no processo dessa teoria geral”, afirma 

o filósofo Álvaro Vieira Pinto (A.V.P.) em seu livro “Ciência e Existência: problemas filosóficos da 

pesquisa científica”, escrito em 1967, em Santiago do Chile. Esse livro tem seus principais 

conceitos desenvolvidos enquanto o autor ministrava aulas no Curso Avançado do Centro Latino 

Americano de Demografia, em cumprimento ao contrato com esse órgão das Nações Unidas. 

Ciência e Existência é publicado em português, no Brasil, em 1969 e tem sua segunda edição 

publicada em 1979.1 O conteúdo do livro é expresso nos capítulos mostrando o esforço intelectual, 

por parte do autor, para a formação das novas gerações de pesquisadores, atentando para a 

necessidade de reflexão por parte do “homem de ciência” sobre o pesquisar e o fazer científico, de 

maneira dialética materialista, dialogando com a realidade em que está inserida.  

Nesse livro analisa os ângulos básicos à compreensão do que seja a pesquisa ou o 

conhecimento humano, seus métodos, seus meios, sua historicidade, seus conceitos e suas 

finalidades. Indispensável à formação de uma verdadeira e autêntica cultura brasileira, o autor 

enfatiza que “é imprescindível ao cientista, e ao investigador em particular, estar preparado para o 

seu trabalho pela posse de uma teoria geral da pesquisa científica” assim como ressalta que “a 

compreensão de que tal teoria só pode ser elaborada validamente se encontrarmos o ponto de 

partida, objetivamente seguro, que  sirva  de  origem para uma cadeia de raciocínios indubitáveis”  e  

 
___________________________________ 

1 O autor encontrava-se no exílio em função do Regime Militar instaurado no Brasil desde 1964.  
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que esse raciocínio “nos encaminhe no desenvolvimento das proposições intermediárias, exigidas 

pela construção do saber científico, até as conclusões de âmbito universal.” (PINTO, 1979, p. 9). 

Com tom de manifesto, ressalta a importância do pesquisador se colocar no mundo, conforme seu 

campo de possíveis refletindo e atuando cientificamente para nele provocar transformações: 

 
Para o país que precisa libertar-se política, econômica e culturalmente das peias do atraso e 
da servidão, a apropriação da ciência, a possibilidade de fazê-la não apenas por si mas para 
si, é condição vital para superação da etapa da cultura reflexa, vegetativa, emprestada, 
imitativa, e a entrada em nova fase histórica que se caracterizará exatamente pela 
capacidade, adquirida pelo homem, de tirar de si as ideias de que necessita para se 
compreender a si próprio tal como é e para explorar o mundo que lhe pertence, em 
benefício fundamentalmente de si mesmo (PINTO, 1979, p. 4). 

 

O autor, que influenciou nada mais que Paulo Freire, orienta seus estudos no método 

dialético para a pesquisa científica, justificando que assim é possível cercar o objeto/fenômeno 

pesquisado de maneira suficiente a conhecê-lo, em dado tempo e espaço. A ciência nesse sentido é 

uma experiência de conhecer e ser conhecido, num movimento indutivo e dedutivo, como o 

movimento do sangue, indo do particular ao geral: dedutivo; e, indutivo: do geral ao particular. Em 

fragmentos de seu discurso ele se aproxima e dialoga com as concepções do Existencialismo 

Sartreano, resultado de suas aproximações teóricas resultado de estudos e seminários realizados 

pelo mesmo no Brasil e Exterior, mas também do seus encontros presenciais, como quando Vieira 

Pinto visitou a Sorbonne em Paris para apresentar sua tese, enquanto viveu naquele país entre 1949 

e 1959, assim como quando Sartre visitou o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), onde 

A.V.P era, então, diretor do departamento de filosofia no ano de 19602 (GONZATTO; MERKLE, 

2016). 

Questões de método, originalmente, foi publicado numa revista polonesa e, em 1957, foi 

editado em francês na revista Les temps modernes. Neste texto, Sartre elabora a relação entre 

marxismo e existencialismo e três anos depois, em 1960, publica a primeira edição da Crítica da 

razão dialética, expondo ali a síntese - ou a tese -  do que viria a ser a antropologia, a qual julga 

uma pérola incrustada no marxismo, já que essa é para o autor a filosofia viva do tempo em que 

vivemos. Em 2002, Sartre tem a obra Crítica da razão dialética publicada no Brasil, na qual integra 

como primeira parte o texto Questões de método, que já figurava no país, desde 1972, na série Os 

Pensadores sendo utilizada a terceira edição nesse atual ensaio (SARTRE, 1987).  

___________________________________ 

2 Informação da Rede de Estudos sobre Álvaro Vieira Pinto, disponível em: 
<http://www.alvarovieirapinto.org/debates/alvaro-vieira-pinto-e-sartre/> Acesso em: 09 ago. 2019. 
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Na segunda parte do texto em que trata do Problema das mediações e das disciplinas 

auxiliares, o autor desenvolve a compreensão do método que implica nas relações disciplinares no 

estudo da realidade humana. Sociologia, história, psicanálise (função do passado na formação da 

personalidade) etc., contribuem para uma abordagem que busca compreender o homem desde suas 

relações sociais e práxis individual. Assim como A.V.P. que ao longo da obra Ciência e Existência 

cita a complementariedade e presença das diversas disciplinas nos fenômenos observados. 

Na terceira parte, intitulada O método progressivo-regressivo, tece crítica ao marxismo 

idealista – por não levar em consideração o fato de que as circunstâncias são modificadas também 

pelos homens e que “o educador deve ser, ele próprio, educado" (SARTE, 1987, p. 149). Considera 

que a história é feita por cada um e por todos – a antropologia que falta ao marxismo, que 

compreende o sujeito que constrói a história, ele se objetiva e se aliena, no singular e em seu grupo. 

Sobre o método em questão, tanto Sartre quanto A.V.P. tem aproximações no que se reflete 

ao rigor e procedimentos, assim coloca Sartre:  

 
Nosso método é heurístico, ele nos ensina coisas novas porque é regressivo e progressivo 
ao mesmo tempo. Seu primeiro cuidado é, como o do marxista, recolocar o homem no seu 
quadro. Pedimos à história geral que nos restitua as estruturas da sociedade contemporânea, 
seus conflitos, suas contradições profundas, e o movimento de conjunto que estas 
determinam. Assim, temos de início um conhecimento totalizante do momento considerado, 
mas, em relação ao objeto de nosso estudo, este conhecimento permanece abstrato. Começa 
com a produção material da vida imediata e completa-se com a sociedade civil, o Estado e a 
ideologia. Ora, no interior deste movimento, nosso objeto já figura e é condicionado por 
estes fatores na medida mesma em que ele os condiciona. Assim, sua ação já está inscrita 
na totalidade considerada, mas permanece para nós implícita e abstrata (SARTRE, 1987, p. 
170-171). 
 

Elencamos alguns elementos de construção do método, a saber: a temporalidade dialética – 

“Deve-se compreender, com efeito, que nem os homens nem suas atividades estão no tempo, mas 

que o tempo, como caráter concreto da história, é feito pelos homens na base de sua temporalização 

original. O marxismo pressentiu a verdadeira temporalidade quando criticou e destruiu a noção 

burguesa de "progresso"” (SARTRE, 1987, p. 152). A descoberta do novo, que move o 

conhecimento científico se dá não pela escassez anterior, é o que falta no presente que nos puxa, 

nos move para o futuro, para o novo, por exemplo: era o direito ao voto feminino que mobilizava as 

sufragistas a reivindicarem os seus direitos, a conquistar o espaço antes dominante dos homens. 
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Para haver a transformação foi preciso observar a situação de escassez e assim agir para que ela 

desse espaço à presença dentro de determinado campo de possibilidades (SARTE, 1987, p. 152-

153). “[...] seria impossível, por exemplo, definir o ser como uma presença – porque a ausência 

também revela o ser, já que não estar aí é ainda ser” (SARTRE, 2005, p. 19). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A ciência se ocupa dos processos de dominar a natureza e alterá-la para gerar cultura 

suficiente para atender as necessidades de uma sociedade, sobretudo aquelas que se encontram os 

países em desenvolvimento. Uma epistemologia combativa, independente e anticolonialista 

presente no pensamento de ambos autores. As noções de projeto e liberdade, caras ao autor francês 

também encontram-se desenvolvidas pelo filosofo brasileiro, que revela certa preocupação com o 

universalismo das teses existencialistas num contexto subdesenvolvido e dependente como o 

brasileiro. Assim, uma nova consciência, crítica e emancipada, assim como um projeto de nação 

próprio devem emergir da ciência e da política de matriz nacional. O que aproxima os dois autores, 

além da idade, é sua adesão crítica a lógica dialética que rompe a metafísica e extrai do particular a 

sua totalidade.  

 
Palavras-chave: Educação. Sociologia e história. Pesquisa. Ciência. Existência.  
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RESUMO 

Este artigo apresenta algumas considerações teóricas a respeito da manifestação corpórea da 
violência sexual. Passando por autores da Filosofia e da Psicologia, a explanação bibliográfica foi 
construída com base nos planos de pensamento da Fenomenologia, do Existencialismo e de 
abordagens da Psicologia relacionadas, visando elaborar uma discussão entre o caráter factual da 
experiência de violência e as possíveis repercussões da mesma. Entende-se que os significados 
atribuídos ao fenômeno da violência por aquele que a sofre são únicos, outrossim, o vislumbrar de 
possibilidades para lidar com as implicações da violência sexual também serão particulares. A 
violência sexual além de ser uma intromissão seriamente danosa à vida da vítima, uma violação de 
direitos, pode caracterizar-se também como fechamento, inibição em grau subjetivo da sexualidade, 
ademais, a violência sexual evidencia-se como um fenômeno universal. As potenciais dificuldades a 
nível físico e metafísico tendem a se acentuar caso não haja movimento rumo à ressignificação por 
parte do indivíduo. Dessarte, cabe aqui ressaltar a relevância de se apresentar esse tema, sendo o 
mesmo um problema de magnitude social generalizado, podendo a psicologia contribuir 
diretamente com discussões e ações neste âmbito. Pela perspectiva Sartriana, o terapeuta atuará 
como um facilitador, baseando-se no próprio fenômeno, ou seja, pela captação do sentido atribuído 
pelo próprio cliente à experiência vivida, tendo como intuito a reflexão, para uma possível 
ampliação de consciência, a fim de que a vítima possa transcender essa vivência e descobrir um 
novo sentido, ressignificar sua percepção, indo em direção à uma existência autônoma. 
 
Palavras-chave: Violência sexual. Atribuições de sentido. Psicologia.  
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EIXO VI 

DIREITOS HUMANOS, GÊNERO, RAÇA, TERRITÓRIOS  

E OUTROS TEMAS TRANSVERSAIS 
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RESUMO 

Articularemos o pensamento sartreano, interseccionalidade e o pensamento da psicóloga Grada 
Kilomba, isto é, desenvolveremos como a compreensão da formação da subjetividade atrelada a 
ferramenta metodológica interseccional pode auxiliar o entendimento da convergência das 
opressões sofridas, em específico, evidenciaremos o racismo epistêmico. Pretendemos frisar a 
relevância da compreensão da subjetividade como algo autônomo, unívoco e independente das 
noções de sujeito estabelecidas pelas instituições, através da obra O Ser e o Nada, de J-P Sartre. Por 
intermédio dessa obra, também esclareceremos o perigo de visar a subjetividade como algo 
excessivamente hermético e, consequentemente, remontar o solipsismo, silenciar o outro e anular as 
diferenças oprimindo-as. Trataremos do silenciamento do outro aduzindo a problemática do racismo 
epistêmico esboçada no pensamento de Grada Kilomba, na obra Plantation Memories. Através da 
referida autora e sua obra, delinearemos como pode ser pernicioso o subjetivismo, a ponto de gerar 
uma narrativa única e excludente do outro de maneira naturalizada e irrefletida, porém reproduzida 
pelo sujeito. Ou seja, como o sujeito desconsidera o discurso e as crenças do outro por intermédio 
das representações que faz de si, das suas próprias crenças e, consequentemente, agride as 
pluralidades culturais que abarcam as diferenças das subjetividades. Neste trabalho, a 
interseccionalidade atua como ferramenta de interlocução crítica, auxilia o despertar do sujeito e 
exibe as múltiplas opressões sofridas ao longo do tempo através dos mecanismos de: violação, 
dominação, apropriação e colonização. A relevância da análise, via interseccionalidade, habita em 
exibir aos sujeitos como a opressão se comunica transversalmente com vários conceitos prévios 
consolidados por uma sociedade que perpetua com o silenciamento a violência às diferenças. 
 
Palavras-chave: Fenomenologia. Subjetividade. Racismo. 
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RESUMO 

Mais da metade das pessoas no mundo vivem em cidades, que têm sido caracterizadas, por muitos 
autores, por suas condições problemáticas e produtoras de estresse, tanto a partir de aspectos do 
ambiente físico, assim como de sua dimensão social. Por outro lado, a articulação de áreas como a 
psicologia existencialista, amparada em sua fenomenologia dialética e a psicologia ambiental, em 
sua perspectiva de pluralidade, ao dialogar com a antropologia urbana, a geografia, a arquitetura, a 
sociologia, entre outras áreas do conhecimento, tem oferecido propostas atuais e novos 
questionamentos, num processo interdisciplinar, que busca a compreensão dos modos de vida 
urbanos e permitem pensar em alternativas como novas configurações de paisagens urbanas 
próprias a cada cidade. Busca-se superar, assim, o modelo urbano globalizado considerado produtor 
de adoecimentos. Nesse sentido, a questão de gênero tem sido apontada como fenômeno a ser 
considerado para se pensar uma outra cidade, que comumente tem sido pensada e produzida por e 
para homens, fazendo com que o imperativo do gênero não tenha sido ainda superado. Simone de 
Beauvoir, enquanto mulher e existencialista, destacou em sua obra a problemática da condição 
feminina e contextualizou como historicamente a mulher tem sido subjugada e tratada em segundo 
plano, por isso considerado “segundo sexo”, secundário no valor e para ser considerado nas suas 
peculiaridades e demandas. Como superar discriminações sexistas, violências de gênero, 
menosprezo pelas especificidades existenciais? Que cidades têm sido pensadas para a inclusão 
integral das mulheres? Que vulnerabilidades precisam ser consideradas nesses espaços? Como as 
mulheres a partir de suas especificidades existenciais, corporais, de gênero, podem fazer escolhas 
para transformar esses espaços e transformar-se neste processo? Como problematizar estas questões 
em um momento em que nosso país volta-se para o conservadorismo e para a exacerbação sexista? 
A compreensão dos espaços e lugares na cidade em consonância com princípios da psicologia 
existencialista e da psicologia ambiental perpassa pela perspectiva de obter um olhar direcionado 
aos ambientes que valorizam a potência de vida, sendo que, em geral, os movimentos sociais 
realizado pelas mulheres trazem essa potencialidade. Importante construir espaços urbanos que 
possibilitem às mulheres vivenciar esses espaços de forma segura e livre para realizar suas ações, 
enquanto projeto coletivo ou projeto pessoal, expressão da existência que transforma e permite 
transformar-se. 
 
Palavras-chave: Existencialismo. Mulheres. Cidade. Gênero. Interdisciplinaridade.  
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RESUMO 

O presente ensaio teórico busca realizar diálogo entre o pensamento existencialista de Jean-Paul 
Sartre e o Direito do Trabalho, pela interseccionalidade da raça, gênero e classe, dando enfoque 
especial às mulheres negras trabalhadoras. Os/as trabalhadores/as inseridos/as em uma sociedade 
capitalista, onde a exploração e dominação de classes tornam-se uma constante, possibilita que o 
Direito do Trabalho surja como um mecanismo jurídico de combate às injustiças sociais e 
econômicas desta classe. Ademais, sem o ordenamento trabalhista viveríamos em um darwinismo 
social. Com a crescente expansão de políticas neoliberais, flexibilizações e informalização da mão 
de obra, os/as trabalhadores/as veem a sua existência sendo objetificada, como um produto a ser 
comercializado. Não obstante, o existencialismo sartriano pode auxiliar o Direito do Trabalho no 
edifício filosófico dos seus conceitos, como, por exemplo, os de escassez, sociabilidade, prático-
inerte, entre outros. Ou seja, pode contribuir com o pensar sobre o homem/mulher em situação: o 
que esse/a faz ao enfrentar os determinismos sócio-históricos, principalmente no mundo do 
trabalho. As marginalizações e as opressões são construções humanas; entre essas, a exploração 
do/a trabalhador/a. Cabe ao Direito, portanto, adotar postura crítica e social no entendimento do 
engajamento dos trabalhadores/as em lutas coletivas, pelas quais protejam os seus direitos 
conquistados historicamente. Faz-se necessário o entendimento de que, dialeticamente, os/as 
homens/mulheres fazem as circunstâncias, e essas o fazem. Destarte, as desigualdades sociais, 
acentuadas pelo sistema capitalista, torna urgente pensar a categoria trabalho pelo viés das 
interseccionalidades de raça, gênero e classe, pois a população mais afetada no enfraquecimento das 
normas trabalhistas, na mercantilização da mão de obra e na não tutela de direitos trabalhistas, é a 
população negra, sobretudo as mulheres trabalhadoras que veem o seu trabalho sendo desvalorizado 
e não reconhecido pela sociedade.  
 
Palavras-chave: Direito. Sartre. Trabalho. Interseccionalidades.  
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INTRODUÇÃO   

 
O Direito do Trabalho nasceu em uma atmosfera social marcada pelas marginalidades e 

desigualdades na Inglaterra, no período histórico da Revolução Industrial. A partir desse contexto 

cultural e político, os estudos justrabalhistas se fortaleceram, e tal ciência jurídica consolidou uma 

das suas mais fundamentais funções: melhorar as condições de pactuação da força de trabalho entre 

patrão/patroa e empregado/a. No sistema capitalista que estamos inseridos a abordagem do Direito 

do Trabalho protege o empregado das amarras do complexo financeiro de exploração e opressão 

que os/as trabalhadores/as enfrentam. O professor Mauricio Godinho Delgado (2017) em seus 

estudos, por exemplo, na sua obra Curso de Direito do Trabalho, afirma que na hipótese de o 

ordenamento jurídico trabalhista não existir, haveria a predominância de um darwinismo social.  

Ao se discutir as motivações das condutas humanas, entre elas o trabalho1, pensemos no 

estímulo originário dessas ações, que é a necessidade. E entender a relação homem/mulher-mundo, 

é enxergar o trabalho como práxis de um processo dialético, em que o homem terá a falta/carência, 

e através da sua atividade (trabalho) no ambiente social inserido, ele, negando sua falta, buscará o 

ser que a suprirá. O capitalismo, como modo de produção, ao mesmo tempo em que produz bens, 

igualmente produz escassezes, por conseguinte, ele faz da escassez uma das fontes das 

desigualdades sociais e econômicas, haja vista que, por não existir a abundância, a história da 

humanidade se estruturou pelo viés do mercado, na objetivação e alienação do/a homem/mulher. 

Portanto, nos debruçaremos neste texto, em uma relação de antagonismos entre liberdade/práxis, em 

uma dimensão material, não ontológica, da atividade humana no corpo social contemporâneo, 

visualizando a sociabilidade como a dialética entre liberdade e determinismos/história, e o prático-

inerte como uma consequência drástica do capitalismo (PERDIGÃO, 1995).  

No entanto, de acordo com a perspectiva que este trabalho propõe, perceberemos que na 

história da relação mulher negra-trabalho, o trabalho destas não foi e não é reconhecido como o é de 

outras mulheres e de homens brancos, principalmente, que nascem no seio de famílias com poder 

aquisitivo. Ademais, em diversos casos, a relação trabalhista direcionada às mulheres negras, nem 

sequer  é  formalizada,  negando  a  elas  que  seus  direitos  trabalhistas  sejam  garantidos.  Com   o  

 ___________________________________ 

1 O ensaio teórico aqui construído, entenderá o trabalho como uma aplicação de uma atividade humana coordenada 
necessária ao cumprimento de uma tarefa, à alguma finalidade (PERDIGÃO, 1995). 
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apontamento teórico, os estudos da interseccionalidade emergiram da luta do feminismo negro, 

portanto, consolidaram-se batalhas de mulheres negras nas esferas políticas, culturais e sociais. 

Segue-se, por caminhos epistemológicos, uma afirmação: as mulheres negras da periferia têm seus 

corpos atravessados por diversas discriminações de sistemas diferentes de opressão, como neste 

caso, o patriarcado, o racismo, e o capitalismo.  

 Devemos estudar essa importante ferramenta metodológica com a finalidade de 

compreender as variadas diferenças e os campos de articulação, na sociedade, que (re)produzem 

desigualdades. As práticas relacionais constroem, social e culturalmente, os sujeitos, de maneira que 

as estruturas de opressão atravessam diferenciadamente os corpos (CRENSHAW, 2002). Porém, as 

discussões jurídicas tradicionais e as esferas institucionais não reconhecem as interseccionalidades, 

e a realidade da classe trabalhadora, e em especial, a das mulheres negras.  

Resgatar o pensamento crítico de Sartre, pelos estudos do professor de Direito Silvio Luiz de 

Almeida (2016), sobre as questões socio-históricas, contribui, sobremaneira, para problematizarmos 

a lógica jurídica burguesa. Além de utilizarmos a conferência Em Defesa dos Intelectuais (1994), 

proferida por Sartre no extremo oriente, para questionarmos a atividade dos operadores do direito, 

que se tornam, no exercício da sua função, porta-vozes da ideologia capitalista, sintetizada pelo 

humanismo burguês. 
 

1. SARTRE, A ESCASSEZ, O DIREITO TRABALHISTA E AS MULHERES NEGRAS 

 

Situados em uma conjuntura capitalista de entendimento do trabalho pela ordem do capital e 

da exploração dos/as trabalhadores/as, as obras de Sartre engendram a liberdade enquanto 

constitutiva do ser. Para Sartre, a racionalidade é um projeto e não uma característica inata, e a 

historicidade é consolidada a partir da dialética entre a liberdade subjetiva e as condições objetivas. 

A relação sujeito-história é fundamental para estudarmos as condições objetivas, pois a realidade 

histórica se circunscreve em dois aspectos: a atividade e passividade2 (ALMEIDA, 2016). Na obra 

Sartre: Direito e Política, Silvio Luiz de Almeida (2016) nos mostra que o Estado em um caráter 

impositivo,  coloca  as  normas  jurídicas  como  neutras  e  impessoais, utilizando da justificativa da  

 

 

___________________________________ 

2 O sujeito é construído pela história, e ao mesmo tempo ele a constrói, consequentemente, atribui-se um sentido de 
liberdade e responsabilidade ao agente histórico (ALMEIDA, 2016). 
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preservação da ordem e da pacificação dos conflitos. A postura jurídica, adotada pelos operadores 

do direito, reforça a lógica do capital3 e da opressão na sociedade.  

O Direito, sustentado pela racionalidade burguesa, protege os direitos naturais, logo, a 

liberdade, a igualdade e a propriedade privada são direitos inerentes aos homens; percebe-se, então, 

a propriedade privada como bandeira tutelada pelo Direito desde o período histórico da Revolução 

Francesa, no século XX.  A manutenção dos modos de produção se fundamenta no termo “sujeito 

de direitos”, e essa filosofia jurídica determina um rol de direitos e deveres, descritos pela ordem 

econômica capitalista, para garantir a estabilidade de uma atmosfera social marcada pelas 

desigualdades e violências (ALMEIDA, 2016).  

Paulo Perdigão (1995), na obra Existência e Liberdade: uma introdução à filosofia de 

Sartre, sustenta que o Ser orgânico surge circunscrito pela matéria inorgânica, pois ele depende do 

mundo material que está fora do indivíduo. Assim, a necessidade é uma das primeiras relações 

homem/mulher-mundo, e a falta de algo é cessada pelo trabalho, e/ou pela apropriação dos objetos 

da natureza. O trabalho possui dois aspectos: a carência e a negação da carência. Portanto, o homem 

implica à condição do corpo para atuar, no mundo material, usa todo o seu corpo para moldar o 

meio inorgânico. Esse processo constitui uma interiorização do exterior, que significa quando temos 

a consciência da realidade externa e sentimos a necessidade material de algo, e posteriormente, nós 

temos a exteriorização do interior, quando nos lançamos à realização de um projeto, na 

transformação da matéria inerte, passando a ser matéria trabalhada. Com o trabalho, há uma 

modificação da natureza, da matéria. A partir de nosso pensamento e desejo, projetando-nos na 

realidade objetiva, isso Perdigão escreve como a objetivação do homem (PERDIGÃO, 1995). O 

processo descrito anteriormente, acomete em um “futuro inerte”, uma mecanização do ser vivo.  

O antagonismo ocorre na prática do tecido social, pois o contrato de trabalho é visto, pela 

sociedade capitalista como uma manifestação de liberdade, pois não foi imposto alguma pressão 

sobre o proletário, pelo olhar do capital. O empregado torna-se sinônimo de homem livre, a 

realidade do/a trabalhador/a é escondida nas entranhas do capitalismo, não percebendo que os 

trabalhadores/as se vendem como um objeto material, devido às suas necessidades.  Posteriormente,  

 
___________________________________ 

3 Silvio Luiz de Almeida (2016) entende o capital como um produto coletivo, uma força social de imposição externa aos 
indivíduos, que conecta, em um campo material, a necessidade e o trabalho. 
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o trabalhador vê a sua liberdade em um regime de disciplina, desumanização e controle 

(PERDIGÃO, 1995). 

As engrenagens do capitalismo produzem sistemas de opressão, que respingam, 

historicamente, nas questões de raça e gênero. Quando observamos a realidade dos/as 

trabalhadores/as, vimos que a classe burguesa impõe e se mantém pela legitimação jurídica das suas 

forças econômico-financeiras. No entanto, devemos ter um posicionamento radical, no sentido de 

compreender que essas opressões se constroem de maneira diferente entre os corpos no tecido 

social. A interseccionalidade surge, nessa atmosfera, pela luta do feminismo negro, justamente para 

mostrar que as desigualdades sociais que afetam as mulheres negras são interativas, e o capitalismo 

se entrelaça com o racismo e o machismo.  

Djamila Ribeiro (2015) em sua dissertação de mestrado Simone de Beauvoir e Judith Butler: 

Aproximações e Distanciamentos e os critérios da Ação Política, cita diversas autoras para 

demonstrar que a resistência das mulheres negras se baseia em uma luta epistemológica e popular, 

diária, para mostrar a realidade que as cometem. Entre as autoras citadas, está Grada Kilomba 

(2010, apud RIBEIRO, 2015) que sustenta que a mulher negra é o outro do outro, tornando 

impossível a reciprocidade por não serem homens brancos, nem mulheres brancas e homens negros. 

O corpo atravessado pelo capitalismo, machismo e patriarcado colocam as mulheres negras em uma 

localidade de subalternidade muito mais difícil de ser superada ou transcendida. Observa-se que a 

luta de classes e as relações de conflito entre os homens/mulheres surgem da escassez, e que o 

trabalho enquanto relação laborativa entre empregador e empregado na sociedade contemporânea, 

exige uma proteção no ordenamento jurídico.  

Quando pensamos sobre a categoria trabalho, o capitalismo por meio de práticas culturais de 

opressão e exploração, determinou, em um plano histórico, o local das mulheres negras em uma 

posição de sensualizadas4. Lélia Gonzalez (1983 apud RIBEIRO, 2015) percebe que há outras 

questões que afetam as mulheres negras, como o trabalho doméstico, ocorrendo o fortalecimento 

dessa concepção pelo imaginário cultural da mucama, ou seja, da escravizada que realiza o trabalho 

doméstico. É  necessário  que,  quando  as  políticas  públicas  quando  possuem  uma  finalidade de  

 
___________________________________ 

4 Vistas como mulatas, essa ideia está ligada, segundo Lélia Gonzalez (1983 apud RIBEIRO, 2015) ao imaginário 
colonial escravista brasileiro, principalmente nos anos de 1980, fomentadas pelas forças econômicas, culturais e 
políticas. 
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promover emprego, garantir a igualdade entre homens e mulheres, por exemplo, problematizar sua 

aplicabilidade, e para quem está sendo servida – para qual mulher está sendo garantida essa 

igualdade, e se as políticas do Estado chegam as mulheres negras trabalhadoras (RIBEIRO, 2015). 

 Marcadas por um histórico de estigmas e erotização, os corpos das mulheres negras sofrem 

as consequências de uma sociedade capitalista, racista e patriarcal, os professores Flávio Gomes e 

Marcelo Paixão, no seu texto Histórias das Diferenças e das Desigualdades revisitadas: notas 

sobre Gênero, escravidão, raça e pós-emancipação (2012), apresentam dados de como as 

desigualdades ainda são presentes na sociedade brasileira. As conclusões que os professores 

chegaram foram: a condição de assalariada com carteira assinada era menos comum entre as 

mulheres negras, o emprego doméstico é mais ocupado por mulheres negras. A condição de 

empregador ser de mulheres negras são extremamente baixos, além de que a ocupação não 

remunerada era mais comum, exponencialmente, por mulheres negras. Pode-se concluir, por 

conseguinte, que a igualdade formal defendida pelos liberais expressa o aumento exponencial de 

concentração de renda, discriminação no mercado de trabalho, além da marginalização social, 

econômica e política das mulheres negras. 

Com as marginalidades acentuadas, adotamos, segundo Delgado (2017), a definição mista 

de Direito do Trabalho. O Direito do Trabalho é o conjunto de normas, princípios e instituições que 

visam melhorar as condições sociais do trabalhador por meio de medidas protetoras e modificadoras 

das estruturas sociais, levando em consideração os diferentes sistemas de opressão. É evidente que 

as questões teleológicas envoltas às normatizações trabalhistas não se restringem a mera 

formalização jurídica, mas também em compreender os processos de desmercantilização da força de 

trabalho na ordem capitalista na administração da oferta do labor humano, seja ela de atenuar ou 

eliminar os efeitos dessas opressões nas relações sociais, culturais, econômicas e políticas. Assim, 

há uma necessidade doutrinária de adotar pensamentos históricos e críticos, bem como a defesa da 

liberdade concreta dos/as trabalhadores/as em uma dimensão para além do capital. 
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1.1 A SOCIABILIDADE, O PRÁTICO-INERTE E AS SUBALTERNIDADES DE GÊNERO E 

RAÇA 

 

Vimos, anteriormente, que a escassez é uma contingência original que faz as relações 

humanas serem conflituosas. Esses conflitos, gerados pela escassez, constituem a humanidade, e a 

história dos homens e mulheres, todavia, a sociabilidade, se estrutura na dialética entre liberdade e 

determinação. O professor Silvio Luiz de Almeida, em seu capítulo A descrição formal dos modos 

de sociabilidade (2016), defende que Sartre considera a formação dialética da sociabilidade como a 

relação do homem/mulher com o Outro, dentro do contexto material inserido. A escassez, por sua 

vez, afeta a maneira como se reconhece o Outro, tanto no plano ontológico quanto da ação prática, e 

esse reconhecimento é denominado por Sartre como reciprocidade (ALMEIDA, 2016). Para 

Perdigão (1995), a reciprocidade é definida como o mútuo reconhecimento do Outro como sujeito. 

A sociabilidade deve ser captada como práxis, ou seja, o homem/mulher suprindo a sua carência 

através da atividade humana sobre a natureza exterior. E devido a não abundância, as relações de 

trabalho tornam-se desumanas, impede-se, portanto, a reciprocidade positiva entre os sujeitos – esta 

que reconhece o outro como projeto, como liberdade –, estabelecendo-se, por conseguinte, uma 

guerra de homens contra homens.  

A luta de classes originada da escassez, produz entre alguns efeitos, o prático-inerte, isto é o 

campo da materialidade, dos produtos das ações humanas (categoria universal). Prático, pois o 

campo material e objetivo é produzido pela ação prática dos homens, e é inerte porque são 

expressas as práxis dos que criaram os projetos já postos socialmente. Portanto, Perdigão afirma que 

o prático-inerte é totalidade, algo que foi constituído, um resultado final de uma totalização. Os 

homens/mulheres (categoria particular) revolucionários/as superam o prático-inerte, ultrapassam a 

passividade da práxis (PERDIGÃO, 1995). O trabalhador não consegue sair do modo de produção 

capitalista, pois para conseguir eliminar a escassez, ele se insere, constantemente, nesse prático-

inerte, adaptando-se passivamente a tal sistema econômico e social. O capitalismo faz do homem 

um Ser objetivado, a característica descrita anteriormente se deve ao proprietário das máquinas, por 

exemplo, impor os fins que o trabalhador (indivíduo que vende a força natural de trabalho) deve 
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executar, por consequência, ele trabalha a matéria, e obtém lucros em cima da mão de obra do 

operário.  

Ao nos tornamos consumidores, clientes, usuários, objetos que vendem a sua força de 

trabalho ao capital, as nossas existências foram reduzidas a exploração e ao lucro de poucos. No 

prático-inerte, Sartre mostra que somos moléculas, partículas do corpo social, parte de um tecido 

cultural e político que retira as nossas qualidades e individualidades, chama-se isso de “estrutura 

molecular” ou atomismo, que produz a redução do indivíduo à um átomo de uma coletividade de 

átomos (PERDIGÃO, 1995). Sartre escreve também, segundo Silvio (2016), sobre o vampirismo5. 

O prático-inerte, para Sartre, faz do futuro do sujeito algo já predeterminado, por práxis anteriores, 

na história de homens e mulheres, isto é, um futuro-fatalidade. Diferentemente da práxis livre, que é 

a superação da realidade, com um futuro ausente de determinação, livremente projetado. A 

liberdade no prático-inerte é uma liberdade de escolha6, e não de obtenção (ALMEIDA, 2016). 

Neste prático-inerte, a subalternidade se torna um empecilho gigante para as mulheres 

negras superarem as condições materiais de opressão, veja-se que até mesmo no movimento social 

feminista, pelo olhar de Angela Davis (2016) na obra Mulheres, Raça e Classe, aponta-se que as 

pautas das mulheres negras trabalhadoras foram minimizadas pelas mulheres brancas da classe 

média, que estavam voltadas ao sufrágio. Davis (2016) denuncia que até no movimento operário, a 

influência da supremacia masculina era extremamente forte, fazendo com que apenas as categorias 

dos produtores de cigarros contratassem mulheres nos EUA. Mesmo que as mulheres negras 

tivessem poderosos argumentos pelo direito ao voto, o movimento sufragista não as considerava. 

Um fato histórico exemplificador da realidade política das mulheres negras foi o incêndio na 

empresa norte americana, Triangle Shirtwaist, onde matou 146 mulheres que trabalhavam em 

condições insalubres, a maioria negra, assim, o feminismo negro lutou/a para eliminar a exploração 

e violência que são/eram legitimados pelo Estado, vendo o voto como uma das saídas emergenciais 

de luta política (DAVIS, 2016).  Patricia Hill Collins (1968, apud RIBEIRO, 2015) utiliza o termo 

“forasteira de dentro”  para  descrever  a  posição  social  que  as mulheres ocupam nos movimentos  

 

 

 

___________________________________ 

5 O homem não sai da inércia material se nutrindo pela práxis individual, as ações humanas são reduzidas a passividade 
do coletivo, do domínio das condições materiais, a partir dessa problemática social, o homem prende as suas escolhas a 
reafirmação de leis que contribuem para a manutenção do capitalismo, racismo e patriarcado (ALMEIDA, 2016).    
6 A liberdade de escolha é fundamental para a partir dela superar a condição material por meio da ação libertadora, em 
detrimento das estruturas de opressão do sistema capitalista, patriarcal e racista (ALMEIDA, 2016). 
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feministas, e que esses lugares são construídos conforme as posições desiguais de poder, 

estruturadas pelo capitalismo, racismo e patriarcado.  

O direito é um dos fatores que aprofundam as condições formais para a mulher negra estar 

situada à margem na materialidade circundante, assim, Sartre define o modo de existência social 

produzido pelo prático-inerte como serialidade. Através da serialidade, o homem entra em uma 

profunda alienação, formando o Ser-de-Classe7. A justiça deve ser a negação do destino decidido 

por Outros, ela é projeto de superação da facticidade opressora, do prático-inerte (PERDIGÃO, 

1995). No entanto, a realidade social é fragmentada, há determinadas populações, como as mulheres 

negras, que sofrem opressão e discriminação diferenciadas, e as ciências jurídicas ignoram as 

desigualdades sociais e históricas que afetam as mulheres negras. Em contrapartida, o feminismo 

negro resiste e luta para a promoção dos direitos e garantias das mulheres negras, bem como, para 

alterar a facticidade em que elas estão inseridas. Portanto, discutir a categoria trabalho, é ouvir as 

mulheres negras, as suas vivências, escritos, realidades e angústias, que as mulheres brancas não 

sofrem, muito menos os homens brancos com poder aquisitivo.  

 
 

2. O OPERADOR DO DIREITO, COMO ESPECIALISTA DO SABER PRÁTICO, NO 

ENFRENTAMENTO À LÓGICA JURÍDICA BURGUESA 

 

As Ciências Jurídicas enquanto campo do saber e do conhecimento possui suas próprias 

formas de lidar com os problemas sociais que a invocam. Entre as fontes do direito, temos a 

doutrina8 como uma importante fundamentação teórica de refletir a relação homem/mulher-mundo, 

e a regulamentação das práticas humanas. O Direito do Trabalho, por sua vez, busca uma finalidade 

extremamente forte de justiça social, e proteção do trabalhador frente ao sistema de opressão 

capitalista. Contudo, são os operadores do direito (advogados, professores do direito, juízes etc.) 

que constroem, cotidianamente, os entendimentos jurídicos sobre as temáticas sociais, econômicas e  

 

 

 

 

___________________________________ 

7 O Ser-de-Classe se deve a reciprocidade negativa dos indivíduos, desconectando os sujeitos uns dos outros, e se 
constroem enquanto trabalhadores por um estado de impotência coletiva, interiorizando a passividade, colocando o 
pertencimento à classe oprimida como um destino imutável (PERDIGÃO, 1995). 
8 Para o professor João Maurício Adeodato (2014), o Direito por muito tempo negou uma das suas principais fontes 
que estão ao lado da lei e da jurisprudência: a doutrina. Ao fugir de toda forma de pensamento superficial e genérico, o 
Direito do Trabalho deve ser guiado por um forte debate doutrinário, de forma iconoclasta, no sentido de confrontar as 
visões dominantes (ADEODATO, 2014). 
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culturais da contemporaneidade. O que devemos problematizar aqui, são as posições e maneiras 

como exercem o jurisdicto (dizer o direito): esses são posicionamentos que fortalecem ou 

enfraquecem as lutas por justiça social? Mantêm ou eliminam as desigualdades construídas social e 

historicamente? 

As conferências de Sartre, apresentadas no Japão em 1965, são cruciais para discutirmos as 

práticas dos operadores do direito. Para Sartre, o especialista do saber prático deve possuir uma 

proximidade ética com a criticidade em um aspecto revolucionário, para ele o intelectual moderno é 

um homem com suas contradições, próprias do capitalismo, à medida em se divide entre ser um 

pesquisador e um servidor da hegemonia. O intelectual é um universalista da técnica, um 

particularista na submissão, no entanto, é apenas quando ele se rebela que se torna intelectual. 

Aqueles que defendem a dominação e exploração com justificativas “científicas” não passam de 

falsos intelectuais, a serviço da ideologia burguesa (SARTRE, 1994). 

O intelectual sai da competência destinada socialmente a ele, e se encaminha a 

problematizar a conjuntura que está inserido. A práxis, nas palavras sartrianas, engloba o saber 

prático que revela, ultrapassa, conserva e modifica a realidade. Em uma análise da sociedade 

capitalista, pode-se notar que está estruturada por uma classe dominante, que determina os fins que 

deve ser realizada pela classe trabalhadora, e existe a classe trabalhadora que realiza os fins de 

forma passiva, e há também os técnicos9. Aos técnicos está reservado os estudos dos meios, são os 

chamados setor terciário, estando aí localizados os advogados e juristas (SARTRE, 1994). 

Os especialistas do saber prático surgem pela ascensão da ideologia burguesa, e de modo 

consequente, os trabalhos especializados criam concepções teórico racionais do Universo, 

justificando ações e reivindicações da classe burguesa, através do cientificismo mecanicista e 

analítico. Essa construção de garantir a manutenção dos privilégios da burguesia promovem o 

atomismo social, como já citado anteriormente, constituindo fortemente a sociedade de classes, 

reproduzindo culturas machistas e racistas. Pela burguesia, o especialista do saber prático nasceu e 

cresceu, produzindo efeitos sob os costumes e pensamentos burgueses, a classe dominante define o 

número    de  técnicos,  conforme   o   seu  lucro,  caracterizado  pela  seletividade  e  praticidade  de 

 

 
___________________________________ 

9 A atividade intelectiva está presente nesse conjunto dos técnicos do saber prático, ou seja, todo técnico do saber prático 
é potencialmente um intelectual (SARTRE, 1994). 
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um humanismo burguês10 (SARTRE, 1994). As relações de classe, gênero e raça regulam a seleção 

de técnicos do saber prático. A ideologia burguesa representa, para Sartre, um igualitarismo 

mentiroso, que condiciona os indivíduos ao imperialismo, racismo, colonialismo. A ideia de 

universalidade formal (“todos votam”, por exemplo) é vendida, empacotada a uma falsa concepção 

de liberdade.  

O intelectual é um produto histórico, e é definido pela contradição entre a sua técnica 

universalista e a ideologia dominante. Sartre ao questionar sobre o intelectual, afirma:  

 
Assim, o intelectual é o homem que toma consciência da oposição, nele e na sociedade, 
entre a pesquisa da verdade prática (com todas as normas que ela implica) e a ideologia 
dominante (com seu sistema de valores tradicionais). Essa tomada de consciência – ainda 
que, para ser real, deva se fazer, no intelectual, desde o início, no próprio nível de suas 
atividade profissionais e de sua função – nada mais é que o desvelamento das contradições 
fundamentais da sociedade, quer dizer, dos conflitos de classe e, no seio a própria classe 
dominante, de um conflito orgânico entre a verdade que ela reivindica para seu 
empreendimento e os mitos, valores e tradições que ela mantém e que quer transmitir às 
outras classes para garantir sua hegemonia (SARTRE, 1994, p. 31). 
 

Ao tentar compreender a sociedade, é importante para o intelectual observar o ponto de vista 

dos mais desfavorecidos, pois Sartre falara na Conferência, que o intelectual não pode se libertar 

sem libertar todos os outros. Como o capitalismo é o sistema que mantém a ideologia burguesa, 

Sartre chamou de capital técnico todo esse processo de perpetuação do humanismo burguês, assim o 

intelectual deve fazer uma autocrítica perpétua, de se libertar, constantemente, das amarras da 

burguesia. É a tomada constante de consciência que permitirá ao homem controlar novamente a 

sociedade que faz dele escravo ou objeto (SARTRE, 1994). Almeida (2016) nos mostra que a 

consciência da situação concreta é adquirida na ação. A serialização e atomização são um dos 

empecilhos criados pelo capitalismo, para impedir os/as trabalhadores/as de se unirem em volta de 

uma ação concreta, instituindo a divisão como uma prática diária. Embora seja essencial os 

operadores do direito estarem conscientes das lutas, Sartre defende que apenas o povo, aquele que 

está em situações de exploração, é capaz de desenvolver o pensamento revolucionário, através da 

ação.  

 

___________________________________ 

10 O humanismo burguês faz dos especialistas do saber prático meros porta-vozes da burguesia, um exemplo 
esclarecedor, cita Sartre, é quando os psiquiatras diziam que os povos africanos eram inferiores, devido a fisiologia dos 
seus cérebros e anatomia, assim, afirmavam que todos os homens eram iguais, exceto os escravizados. Podemos 
afirmar que as mulheres também sofreram esse processo histórico de discriminação e exclusão. E essas relações são 
construídas a partir da escassez e do lucro (SARTRE, 1994). 
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O direito deve ter a noção da justiça como justiça popular, em detrimento da moral 

burguesa. A moralidade burguesa se consolida com a legitimação da exploração do homem pelo 

homem, e o sentido de justiça deve ser ao contrário, uma reação contra a exploração ser vista como 

legítima. O liberalismo burguês tem fortes influências no Direito, como por exemplo, a igualdade 

formal, desconsiderando as desigualdades materiais que afetam os indivíduos, e por estarmos a 

mercê de uma justiça burguesa, há uma imparcialidade de classe. Na imparcialidade burguesa, as 

partes são tratadas como objetos, e os juízes como os porta-vozes da verdade, da moral e da 

legitimidade de uma reafirmação simbólica do poder estatal (ALMEIDA, 2016). 

 

3. A CATEGORIA TRABALHO PELAS MULHERES NEGRAS TRABALHADORAS: A 

URGÊNCIA DA LUTA INTERSECCIONAL  

 

Pensar nas esferas filosóficas, culturais, sociais, econômicas e jurídicas da categoria 

trabalho, é afetar diretamente as minorias políticas do nosso país. Discutir os aspectos objetivos e 

subjetivos do ordenamento justrabalhista, a maneira como são construídas as relações de trabalho e 

os direitos trabalhistas que são garantidos constitucionalmente, é falar principalmente das mulheres 

negras trabalhadoras. Com base historicamente na luta das mulheres negras, a interseccionalidade se 

constrói como uma conceituação teórica que busca observar as consequências estruturais e 

dinâmicas de sistemas de opressão que atravessam diferentes corpos, conforme os marcadores 

sociais da diferença, sendo a raça, classe e gênero alguns deles. A categoria trabalho, objeto aqui de 

estudo, é visualizada pela sociedade conforme a conjuntura política e social de determinada 

sociedade, originando assim trabalhos visíveis, e por sua vez, invisíveis. Essas percepções não 

englobam o trabalho como uma realidade social, ignorando e invisibilizando diversos trabalhos, que 

não são visualizados como trabalhos, a exemplo do trabalho doméstico. 

 Em uma visão superficial e pragmática de ignorar parte dos trabalhos na 

contemporaneidade é prender-nos em uma concepção de trabalho stricto sensu, como uma 

prestação remunerada em uma sociedade mercantil e de direito, limitando as conceituações 

doutrinárias em trabalhos encarados como produtivos, apoiada na mercantilização dos corpos 

(SCHWARTZ, 2011). Em uma análise apurada, vemos que a mercantilização dos corpos e o não 



  
       
 

 

Página 397 

 

 

  ANAIS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE: interseccionalidades na compreensão do   
sujeito contemporâneo – UEM/Maringá/PR – 30 de Setembro a 02 de Outubro 2019 – ISSN: 2596-0032 

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/anais  
 

reconhecimento do trabalho fazem da informalidade uma constante. A assistente social Carla 

Akotirene em sua obra Interseccionalidades (2019) denuncia as discriminações, exclusões e 

subordinação que as mulheres negras são afetadas. Um dado importante se refere ao Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2013) que mostrou que os 

maiores números de trabalhadoras domésticas são de mulheres negras, paralelamente, percebemos 

justamente que a categoria de trabalhadoras domésticas são uma das mais afetadas pelo 

neoliberalismo. Demonstra-se, portanto, a subordinação interseccional estrutural que as mulheres 

negras estão submetidas, de forma que os atravessamentos de gênero, raça e classe atravessam os 

corpos das mulheres negras de forma integrada (AKOTIRENE, 2019). Akotirene expõe 

intensamente o poder das instituições de discriminar e silenciar grupos: 

 
[...] é o padrão colonial moderno o responsável pela promoção dos racismos e sexismos 
institucionais contra identidades produzidas durante a interação das estruturas, que seguem 
atravessando os expedientes do Direito Moderno, discriminadas à dignidade humana e às 
leis antidiscriminação (AKOTIRENE, 2019, p.59). 
 

Paralelamente à Akotirene, vale ressaltar que o termo interseccionalidade foi cunhado pela 

professora e advogada Kimberlé Crenshaw (2002), quando relata que as políticas de Direitos 

Humanos não têm observado as questões de gênero e raça que configuram as opressões sociais. Há 

articulações, do ponto de vista de vista estrutural, de forças econômicas, sociais e culturais que 

constroem sistemas de silenciamentos, subordinação, preconceitos e discriminações. No Documento 

para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero, 

Crenshaw (2002) evidencia a importância de interseccionalizar as lutas antirracistas ao feminismo 

em múltiplas esferas, e podemos dizer em várias atmosferas do trabalho na contemporaneidade. Os 

mecanismos de opressão de raça, gênero e classe social envoltos na realidade material das mulheres 

negras foram mantidos nos processos de emancipação econômica e educacional de algumas 

mulheres de classe média. Observar esse processo, é compreender estruturalmente a exploração do 

trabalho doméstico de mulheres pobres e negras (RIBEIRO, 2015). Assim, o mundo do trabalho se 

estrutura nos sistemas de opressão de tal maneira a discriminar e criar mecanismos de exclusão, 

silenciamento e discriminação da população negra, sobretudo as mulheres.  
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CONCLUSÃO 

 

O ensaio teórico buscou problematizar a categoria trabalho e a atividade exercida pelos 

operadores do direito, levantando discussões teóricas sociais e jurídicas sobre processos de 

exclusão, flexibilização nas relações empregatícias, considerando as interseccionalidades de raça, 

gênero e classe. A problemática construída se fundamentou nos pensamentos do filósofo 

existencialista francês Jean-Paul Sartre, adotando conceitos essenciais para a compreensão da 

materialidade inerte, advinda do capitalismo. 

 Através da interseccionalidade, percebeu-se as dimensões das explorações e dominações 

que afetam as mulheres negras trabalhadoras, principalmente das estruturas racistas, misóginas e 

capitalistas que são mantidas e fortalecidas pelo direito burguês. No entanto, partindo desses pontos 

demonstramos a relevância do pensamento crítico, político, e libertário de Jean-Paul Sartre de 

entender o homem/mulher como um agente histórico revolucionário, capaz de superar as situações 

de opressão por meio da liberdade. 

Como dito anteriormente, o edifício jurídico trabalhista, suas fontes e princípios aparecem 

em meio ao modo de produção capitalista, culturalmente racista e patriarcal. Alterar tal conjunto 

jurídico é afetar diretamente a igualdade material, a justiça social e o estado democrático de direito. 

Contudo, com o advento da política econômica neoliberal e o conservadorismo, torna-se cada vez 

mais fundamental fortalecermos os estudos interseccionais e existencialistas no sentido de 

problematizar os privilégios sociais, e o exercício dos operadores do direito na manutenção das 

injustiças. 
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RESUMO 

O fenômeno do ódio ao(à) bandido(a) tem sido constatado com grande expressividade no Brasil 
durante os últimos meses. Seguindo a tendência Latino-Americana, a onda conservadora tem 
assolado o país, atingindo o cerne não apenas do sistema político, mas também as ideias e as 
relações interpessoais de grande parte da população. Para compreender essa realidade, este trabalho 
objetiva refletir, pela perspectiva do existencialismo sartriano, mais precisamente com o auxílio de 
seu pensamento desenvolvido na obra Crítica da razão dialética, sobre o que o crescente 
preconceito dirigido ao(à) criminoso(a) pode elucidar sobre a atual sociedade brasileira. Ao buscar 
compreender como o preconceito se forma e quais as variáveis que contribuem para a crescente 
adesão aos discursos de ódio, Sartre nos aponta dois elementos presentes nesse processo: o primeiro 
refere-se à paixão em aderir determinada ideia aliada ao senso de preservação do grupo; e o 
segundo, funda-se nos mecanismos utilizados pelos sujeitos diante da iminência da escassez de 
recursos materiais. Ressalta-se ainda a temporalidade como elemento fundamental para 
compreender determinado fenômeno, pois há relação direta entre o contexto socio-histórico e a 
visão da população para com as pessoas que cometeram crime(s). Conclui-se que atualmente grande 
parte da população considera os(as) ex-presidiários(as) como uma ameaça ao seu poder de consumo 
e à sua sobrevivência, legitimando através dessa ideia a contraviolência dirigida a eles(as). Essa 
forma de violência, por sua vez, tem sido efetivada por meio das tentativas de retirada de direitos, 
da mistificação, do preconceito e da supressão da liberdade daqueles(as) reduzidos(as) à identidade 
de “bandidos(as)”. 
 
Palavras-chave: Criminalidade. Preconceito. Direitos humanos. Conservadorismo. Existencialismo. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é construído a partir da experiência de uma das autoras enquanto bolsista 

acadêmica do Programa Patronato, vinculado à Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
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(UNIOESTE) Campus Toledo, durante o período de março de 2017 a janeiro de 2019. Além desta 

atuação, o projeto de mestrado por ela desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

da Universidade Estadual de Maringá (PPI/UEM) tem como tema de pesquisa a intersecção entre 

criminalidade, raça e gênero, partindo da perspectiva dos sujeitos que cometeram crime(s) diante de 

suas próprias vivências. Essas duas atividades a levaram à proximidade com o público denominado 

pelo senso comum como “bandidos(as)”. 

Percebe-se que o público, com o qual foi trabalhado no referido Programa Patronato, e que 

atualmente é a população pesquisada no mestrado, vem sendo alvo de inúmeros ataques nos últimos 

meses no país. A consciência deste fenômeno suscitou a inquietação para buscar compreendê-lo. 

Destarte, neste trabalho, objetiva-se refletir sobre o que esse crescente preconceito dirigido ao(à) 

criminoso(a) pode elucidar sobre a atual sociedade brasileira. Considerando-se que a conduta 

desaprovadora diante das pessoas que cometeram crime existe há séculos, acredita-se que esta 

reflexão é necessária, tendo em conta o aumento da expressividade do preconceito e da violência 

nos últimos anos. 

A primeira parte deste trabalho contempla um apanhado geral sobre a legislação e a 

execução penal brasileira, abarcando o contexto social que perpassou sua criação. Na sequência terá 

como foco o fenômeno tratado como “ódio ao(à) bandido(à)”, e, por conseguinte, a aproximação 

com o objeto de estudo. As partes subsequentes serão destinadas à compreensão do preconceito, e a 

relação deste com a escassez, que será alicerçada no pensamento existencialista de Jean-Paul Sartre. 

Por fim, serão tecidas considerações sobre as pistas encontradas durante o trabalho que possibilitam 

uma maior compreensão da população brasileira, e das relações inter e intrapessoais atuais. 

 

1. A LEGISLAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL BRASILEIRA 

 

No interior da legislação brasileira encontra-se a Lei de Execuções Penais (LEP), nº 7.210, 

de 11 de julho de 1984, dispositivo que afirma em seu artigo 1º que “a execução penal tem por 

objetivo efetivar as disposições de sentença ou de decisão criminal e proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado e do internado”. De acordo com Oliveira (2018), a 
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execução penal brasileira se preocupa não apenas com as questões relativas às penas impostas em 

caráter punitivo, mas também estabelece medidas que visam a reabilitação do(a) condenado(a). 

Nesse intuito, a LEP não apresenta como penalidade ao ato criminal, exclusivamente, o 

regime fechado, tendo em conta que abre a possibilidade das penas e/ou medidas serem cumpridas 

de forma alternativa, como em regime semiaberto ou aberto. Durante os anos 80, o meio jurídico 

reconheceu a impotência do cárcere diante dos objetivos para os quais fora criado, sendo estes: a 

(re)educação, a oferta de novas oportunidades de ser e de existir, e a diminuição da reincidência 

criminal. Sendo assim, diante desse movimento autocrítico, a LEP foi criada apresentando 

pressupostos e métodos inovadores no campo da compreensão, do cuidado e do trabalho com o 

sujeito nesse contexto. 

Além do mais, a execução penal brasileira se rege pelos princípios da isonomia, da 

dignidade da pessoa humana, da legalidade, da individualização da pena e da jurisdicionalidade. 

Evidencia-se que o princípio da isonomia está em consonância com a Constituição Federal regente, 

de 1988, que em seu art. 5º estabelece que não deve haver distinção entre as pessoas perante a lei, e 

no art. 3º, § VI assevera que a República do Brasil objetiva proporcionar o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. 

A LEP foi desenvolvida tendo como pilar a individualização da pena, em razão de apontar a 

necessidade de que a execução das modalidades penais considere as características particulares de 

cada sujeito a recebê-las. A execução da legislação atual torna indispensável o contato próximo 

entre a equipe do órgão de execução penal e o público atendido. Essa atuação, pela perspectiva de 

humanização do processo penal, possibilita a oferta de atividades que tenham maior potencial de 

produção de reflexão e de desenvolvimento de habilidades para cada um(a) dos(as) egressos(as) do 

sistema prisional. 

Efetivamente, o Programa Patronato é o órgão responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização da execução penal em meio aberto, e atualmente funciona como um Projeto de 

Extensão de algumas Instituições de Ensino Superior (IES), sendo mantido pela Secretaria Estadual 

de Segurança Pública (SESP) e pela a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (SETI). O 

público atendido pelo Programa é composto por egressos(as) do sistema prisional e por sujeitos que 

são beneficiados pelas penas e/ou medidas alternativas em meio aberto. O trabalho é desenvolvido 
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por equipe interdisciplinar composta por profissionais, acadêmicos(as) e orientadores(as) das áreas 

de Psicologia, Direito, Pedagogia, Serviço Social e Administração, com o objetivo de acompanhar e 

fiscalizar as medidas impostas judicialmente. 

De fato, caso os pressupostos da LEP e seus órgãos de execução alcançarem integralmente o 

desenvolvimento pleno de suas funções, será possível haver a ressocialização de uma parcela 

significativa da população sentenciada atualmente. Segundo Oliveira (2018), essa é a finalidade 

maior da execução penal, sendo o objetivo mais expressivo a reintegração do(a) apenado(a) na 

comunidade, devendo este gozar de direitos que atuem como um suporte para a sua mudança de 

conduta. 

 

1.1 A EXECUÇÃO PENAL NA PRÁTICA 

 

Ao analisar como se apresenta na realidade a execução penal brasileira, encontra-se nesse 

meio os vestígios das características presentes na nossa sociedade, como os preceitos da 

heteronormatividade, da cisnormatividade e do racismo estrutural. Esta afirmativa se respalda nos 

dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) realizado em 2016, 

que relata que, apesar de 53% da população brasileira ser negra, quando transposta para o sistema 

carcerário, essa população representa 64% das pessoas detidas. Em relação ao gênero, de 2000 a 

2016, houve um aumento de 656% da população carcerária feminina, em contrapartida aos 157% do 

aumento geral nacional; contudo, apenas 17% das penitenciárias atualmente são construídas 

considerando as particularidades e as necessidades das mulheres – sejam elas cis ou transgênero. 

Além da efetiva discriminação presente na execução penal, diversos jornais estampam 

manchetes ilustrando a ideologia separatista e excludente presente no âmbito político do país, como 

as condutas do atual Ministro da Justiça e da Segurança Pública, a exemplo da matéria publicada 

em 08 de novembro de 2018 pelo site G1: “Moro defende regras mais ‘duras’ para sistema prisional 

deixar de ser ‘leniente’ com detentos”1; e  a  reportagem  publicada  em  06  de janeiro de 2019 pela  

 

 

 

___________________________________ 

1 Reportagem na íntegra disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/11/08/moro-defende-regras-mais-
duras-para-sistema-prisional-deixar-de-ser-leniente-com-
detentos.ghtml?fbclid=IwAR0tjGxgKdQbLVofDye51jgUvmIyR7ZeqDH-TzUD-wU1x7f6fJ_5H-tyUnY  
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Mídia Ninja intitulada: “Moro quer intensificar o controle sobre corpos negros”2. Ambas expõem 

intenções de ação do atual governo no campo jurídico-penal que visam ressaltar o caráter punitivo 

do sistema penal brasileiro, intensificando as inúmeras categorias de discriminação pela qual essas 

pessoas passam, indo na contramão do objetivo educativo e ressocializador outrora prezado.  

Diante disso, percebe-se que a realidade da execução penal, as manchetes e os discursos 

políticos acerca desse tema tratam com irrelevância a vida e as particularidades dos indivíduos que 

cometeram algum crime. São ignoradas as histórias singulares de cada um, retrocedendo para o 

pensamento jurídico e social anterior à reforma penal efetivada nos anos 80. Essa involução na 

perspectiva de compreensão da pessoa detida ou do(a) ex-detento(a), desloca a concepção histórica, 

dialética e social do ser humano para tratar esta população como pessoas determinadas, com o 

futuro fatalmente dado. 

 

2. O ÓDIO AO(À) “BANDIDO(A)” 

 

A experiência de proximidade com as pessoas atendidas pelo Programa Patronato auxiliou 

na compreensão da realidade vivida por elas ao saírem do regime fechado. Constatou-se que os 

sujeitos atendidos se depararam, nessa transição, com uma realidade nova, que implica 

principalmente serem identificados como ex-presidiários, ou seja, eles se encontram com o olhar de 

muitos da comunidade, que os reificam exclusivamente como um “criminoso”, independente do(s) 

delito(s) por eles cometido ou dos outros aspectos de sua vida. 

Outrossim, ficou evidente a intensificação do preconceito dirigido à essa população nos 

últimos meses de experiência como bolsista no Patronato (segundo semestre de 2018). Este período 

coadunou com o fervoroso momento político e econômico pelo qual o Brasil estava passando – e 

que prossegue até o momento atual. Na contramão do contexto ideológico humanista em que as 

penas e medidas alternativas foram criadas, o país reanimou a ideia conservadora de 

homogeneização do indivíduo que comete um ato criminoso, na iminência de negar-lhe o trato 

humanizado, ao reduzir sua identidade a de “bandido”. 

 

 ___________________________________ 

2 Reportagem na íntegra disponível em: http://midianinja.org/news/moro-quer-intensificar-o-controle-de-corpos-negros/ 
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A eleição presidencial realizada em 2018 no Brasil, mostrou uma particularidade não vista 

em muitos países da América Latina, mais especificamente no segundo turno: um candidato 

intitulado de esquerda concorrendo diretamente com um candidato da extrema direita. 

Presumivelmente, as ideias de ambos se chocavam, por serem de vertentes políticas divergentes. 

Por conseguinte, considerando o impacto direto da política sobre as relações sociais do país, o 

embate entre os dois influenciou a população brasileira a se posicionar diante de assuntos que 

estavam em pauta nas campanhas e nas propostas políticas, como, por exemplo, a violência contra a 

mulher, a facilitação do porte de armas e a pena de morte para pessoas que cometem determinados 

crimes. 

Esse contexto levou o povo à euforia, pois esse era o assunto mais falado nos programas de 

televisão, de rádio, na internet, nas rodas de amigos(as), nas universidades, nos locais de trabalho 

etc. Embarcando nesse enredo incomum nos últimos anos no Brasil, muitos puderam legitimar suas 

ideias conservadoras através da receptividade dada ao candidato de extrema direita, tendo em conta 

que este expunha seus valores discriminatórios de forma livre e sem qualquer pudor. Parte da 

população passou, à vista disto, a expressar suas ideias justificadas na deformada instância 

“liberdade de expressão”, revelando concepções desumanizadas sobre o ser humano, principalmente 

no tocante àqueles que cometeram crimes. 

Além do estigma moralizante sobre este último grupo, o Presidente da República eleito (a 

saber, o acima mencionado candidato de extrema direita) efetivou a nomeação de Ministros(as) que 

alicerçam suas ações na punição sobre os corpos e coerções sobre a liberdade de expressão. 

Especialmente o bordão “bandido bom é bandido morto” se apresentou como uma das ideologias 

motrizes para que o atual Presidente conquistasse a chefia de Estado e do Governo da República 

Federativa do Brasil, e vem sendo propagada nas condutas do governo. 

A eleição de um governo com tal ideologia segue o movimento conservador que assola a 

América Latina e o mundo, com líderes que alcançam o poder através de ideologias que exaltam os 

bons costumes, a família, o patriotismo, e a diminuição da interferência do Estado na economia 

particular. Odilla (2018) enfatiza que os países com maiores problemas relacionados à segurança e à 

economia tendem a ser mais receptivos a essas propostas, como consequência da dificuldade de se 
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conceber uma saída alternativa para a situação precária em que a maioria da população vive, e pela 

proximidade com a ameaça trazida pela escassez de recursos.  

Como governante eleito, vislumbra-se a tentativa do atual Presidente da República de 

desmontar o Estatuto do Desarmamento, instaurado em 2003 e jamais alterado anteriormente. Por 

propor alterações inconstitucionais, suas intenções não se consolidaram completamente. Contudo, 

uma conquista para o novo Governo foi o aumento das categorias de pessoas que têm direito ao 

porte de armas (direito de andar armado) no país, como apresentado na reportagem intitulada 

“’Absoluto desastre’: Bolsonaro libera porte de armas para mais de 19 milhões de pessoas”3, 

publicada pelo jornal espanhol El País, em 10 de maio de 2019. Essa tentativa de mudança se cunha 

no discurso do Presidente, apresentado ainda no período de eleição, em que sustentou a bandeira de 

morte aos(às) bandidos(as), mesmo que partindo da própria população. 

Seguindo essa direção, o atual Ministro da Justiça apresentou como forma de facilitar a 

atuação do ideal do Governo, a proposta do Pacote Anticrime. Nele, consta a intenção de exclusão 

da ilicitude nos casos de assassinatos cometidos por parte dos agentes do Estado, facilitando e 

validando a atuação perversa da polícia, como retratado na reportagem: “Pacote ‘anticrime’ de 

Moro atinge diretamente a população periférica”4, publicada pela Carta Capital em 15 de julho de 

2019. Além disso, no mesmo Pacote, o Ministro propôs que determinados crimes, como corrupção e 

participação em organização criminosa, tivessem obrigatoriedade de serem cumpridos inicialmente 

em regime fechado, o que infringe o princípio de individualização da pena do Código Penal. Por 

inúmeras razões, ambas as propostas foram consideradas inconstitucionais, e não foram aprovadas 

pelo Congresso. 

 

3. COMPREENDENDO O PRECONCEITO PELA PERSPECTIVA DO 

EXISTENCIALISMO DE SARTRE 

 

Para compreender como o preconceito se forma e quais as variáveis que contribuem para a 

crescente  adesão  aos  discursos  de  ódio,  Sartre  nos  dá  pistas  em  sua  obra  A Questão Judaica,  

___________________________________ 

3 Reportagem na íntegra disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/08/politica/1557344559_959983.html 
4 Reportagem na íntegra disponível em: https://www.cartacapital.com.br/blogs/perifaconnection/pacote-anticrime-de-
moro-atinge-diretamente-a-populacao-periferica-3 
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publicada originalmente em 1946, no final da Segunda Guerra Mundial. O autor aponta dois 

elementos presentes nesse processo: a paixão em aderir determinada ideia aliada ao pertencimento a 

um grupo, e o senso de preservação do grupo. 

Ao tratar sobre a consciência emocional, Sartre (2014) afirma que ela é primeiramente 

irrefletida, pois se apresenta como uma consciência do mundo. A emoção, portanto, é um modo de 

ser da consciência, e está diretamente ligada a forma com que o sujeito compreende o mundo ao seu 

redor. Aquilo do campo objetivo que ele não é capaz de conceber, é apreendido de maneira 

modificada através da consciência emotiva, haja vista esta atribuir ao visado uma outra qualidade. 

Não é correto afirmar a impossibilidade de haver um processo reflexivo e crítico direcionado à 

conduta emotiva; porém, segundo Sartre (2014, p. 82), “as emoções regem as relações 

intrapsíquicas dos homens em sociedade, mais precisamente nossa percepção do outro”. Por haver 

no outro um inferno que remete o indivíduo ao seu próprio Ser, é espontâneo que deixe a 

consciência emotiva alterar as qualidades desse outro. 

Certamente, ao estabelecer ações guiadas pela consciência emocional do mundo e do outro, 

é excluída a ocorrência de um processo reflexivo-crítico diante da realidade e das relações 

interpessoais. Assim, as ações são guiadas através da consciência irreflexiva, coadunando com o 

que Sartre (2014, p. 58, grifo do autor) alerta ao afirmar que muitas vezes “uma operação sobre o 

universo se executa, na maioria das vezes, sem que o sujeito abandone o plano irrefletido”. 

Nesse sentido, Sartre (1943) afirma que uma pessoa preconceituosa apresenta uma paixão 

dirigida à uma ideia, e esse movimento exclui o desenvolvimento de uma conduta crítica e reflexiva 

diante da realidade e dos desdobramentos que sua atitude pode ocasionar. Sartre indica que essa 

paixão pela ideia une as pessoas em um grupo, e na medida em que a singularidade se dilui no 

grupo, o sujeito se sente mais à vontade para expressar suas ideias que podem ser censuradas por 

terceiros exteriores ao grupo – dado que seu entendimento é de que “não fala por ele”, mas pelo 

grupo ao qual pertence. Esse senso de pertencimento e essa paixão seduzem muitas pessoas, a ponto 

de defenderem as ideologias desumanizantes e tiranas sem refletirem sobre como a apreendem.  

O processo aqui indicado é extremamente preocupante, principalmente no que diz respeito à 

impossibilidade de coexistirem a paixão e o senso crítico. A paixão por uma ideia inviabiliza a 

reflexão crítica desses sujeitos diante da realidade social e, como resultado, das consequências de 
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seus atos. Ainda, forjar opiniões individuais, entendendo que a singularidade dos indivíduos se dilui 

num coletivo, como se esse coletivo fosse um Ser maciço, oportuniza que palavras de ódio e ações 

violentas sejam validadas pelo mesmo, e por outros que com ele se identificam, sem preocupações 

relativas à dignidade humana e à saúde mental daqueles aos quais o sentimento de ódio e a 

violência são dirigidos. 

Seguindo os apontamentos de Sartre (1955) sobre a origem do preconceito, o segundo ponto 

apresentado por ele diz respeito à proteção do grupo. Para essa análise é necessário mencionar que 

Sartre apresenta na obra Crítica da razão dialética, publicada originalmente em 1960, a escassez5 

material como elemento importante para a constituição do sujeito e dos grupos. Com essa ideia, o 

autor apresenta a constante escassez de recursos como mote para a matéria se apresentar como um 

meio pelo qual as relações sociais ocorrem, causando perpétua tensão entre homem e ambiente. 

Dessa forma, a práxis dos sujeitos ocorre num campo de escassez, uma vez que eles a interiorizam, 

ainda que na tentativa de superá-la, e agem sobre ela. 

Nesse cenário, o consumo de determinado produto por um grupo com poder aquisitivo, 

retira a possibilidade de consumo desse mesmo objeto por parte de outro grupo com baixo poder 

aquisitivo. Sartre (2002) observa que cada sociedade demarca os limites da escassez, definindo 

quais grupos de pessoas são designados com a impossibilidade do consumo. Em outras palavras, ao 

compreender a escassez enquanto possibilidade de aniquilação do sujeito, este é levado a designar o 

outro (ou um outro grupo) como não-consumidores desse mesmo bem, para assim assegurar sua 

sobrevivência. O conceito de escassez ilumina o fato de que o conservadorismo possui raiz na 

classe média, tendo o aspecto econômico da ideologia liberal bastante expressivo e norteador das 

demais ideias e condutas dos adeptos a ela. 

Em outras palavras, na medida em que a classe média conservadora passa a distinguir a 

população entre possuidores e não possuidores (de bens), ela (a classe média) compreende-se entre 

os primeiros. Assim, torna-se necessário para o bem-estar e proteção do grupo ao qual pertence, a 

produção daqueles que não são possuidores, acusando precisamente que esses não gozam da 

possibilidade de consumir. Com esse processo instala-se a conduta de depreciação deste outro grupo 

(o dos mais pobres), uma vez que são vistos como ameaça à sobrevivência dos primeiros. 
___________________________________ 

5 Com escassez Sartre (2002) menciona a existência em quantidade insuficiente de recursos naturais para toda a 
população em determinado campo social. 
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Considerando a voracidade com que essa distinção ocorre, Sartre (2002) explica que na 

medida em que o Outro se torna objetivamente perigoso para a minha sobrevivência, a 

agressividade a ele dirigida tem base na necessidade, ainda que essa necessidade já tenha sido 

saciada. Nesse combate há a intenção de destruição do Outro, não apenas do perigo da escassez. 

Assim, a violência destinada ao Outro toma forma de uma contraviolência, tendo em vista ser uma 

resposta à uma provocação, mesmo que essa violência do Outro não seja objetivamente real – a não 

ser enquanto motivação para a legitimação desse processo. Nesse sentido, matar, excluir, retirar 

direitos ou simplesmente mistificar, exprime o objetivo maior de suprimir a liberdade da força 

inimiga, em prol da própria sobrevivência individual ou do grupo. 

Aliando ambos os elementos apresentados, a classe média passa a encontrar no(a) 

denominado(a) “criminoso(a)”, um dos principais focos de seu ódio, uma vez que este tende a ter 

em si a característica mais marcante de não possuidor(a) de bens, e deve ser mantido(a) longe do 

grupo detentor dos bens materiais. Na condição de apresentarem uma paixão à essa ideia, a reflexão 

aprofundada sobre a complexidade de um ato considerado criminoso não é desenvolvida, fazendo 

do ódio ao(à) “marginal” uma bandeira ovacionada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar o preconceito dirigido ao(à) criminoso(a) no Brasil, o caráter temporal desse 

fenômeno fica evidenciado, pois percebe-se a relação direta entre o contexto socio-histórico de 

determinado local e a visão da população para com as pessoas que cometeram crime(s). O contexto 

social que originou a criação das penas e medidas alternativas no país, na década de 80, é 

extremamente discrepante do momento vivido hoje – se numa época a ideologia humanista estava 

em alta, em outra, os ideais conservadores assumem o posto.  

O ódio ao(à) bandido(a) no Brasil contemporâneo, é um indicador significativo das ideias 

conservadoras que atingem este país. Sinaliza-se o sedutor equívoco de desumanizar determinados 

sujeitos ou grupos de pessoas, na intenção de assegurar alguns privilégios pessoais. O trato do(a) 

“bandido(a)” enquanto ser desumano, indica a realidade já observada por Sartre (2002), em que a 
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violência do ódio em busca da sobrevivência faz com que esse outro seja visto como uma ameaça, 

legitimando a prática da contraviolência, como mencionado. 

É sabido que esse processo se intensifica quando a proximidade com a escassez se torna 

eminente. No Brasil, esse processo aparece através do aumento da taxa de desemprego nos últimos 

anos, acentuando a disputa entre a população, pois cada pessoa passa a ser considerada concorrente 

direta de todas as outras, na luta pelo consumo de bens. Nesse cenário, as tentativas de diminuir as 

desigualdades tornam-se ameaças àqueles que, de alguma forma, ainda conseguem manter os 

recursos necessários para a própria sobrevivência. 

Destaca-se que a maior parte dos(as) adeptos(as) ao discurso conservador tende a apresentar 

conduta emotiva da realidade, isto é, captam o mundo através da consciência emotiva, e sem 

demonstrarem o desenvolvimento, posterior, de um pensamento reflexivo e crítico. Contudo, não se 

anula a possibilidade de haver uma conduta reflexiva diante das ações e pensamentos 

conservadores, principalmente se for considerado o aspecto temporal e a liberdade de todo sujeito. 

Outrossim, durante a pesquisa por materiais acerca da criminalidade, notou-se que a maioria 

expressiva de matérias de jornais, artigos científicos, discursos políticos e afins parte da perspectiva 

do outro diante do crime, e não daquele(a) que o comete. Ademais, é corriqueiro encontrar pessoas, 

grupos e instituições que apresentam opinião aberta sobre a criminalidade, expressando inúmeras 

acepções acerca do tema; mas, dificilmente se observa um espaço de fala que objetive ouvir e 

compreender a realidade segundo os próprios sujeitos da ação ajuizada criminosa. Nota-se, 

portanto, que essa constatação converge com o movimento de desumanização do sujeito que comete 

um ato criminoso. 

Considera-se imprescindível para a Psicologia pensar sobre as contradições dos aspectos 

sociais, histórico e político, quando se intenta compreender qualquer fenômeno. Diante da 

criminalidade não seria diferente: é fundamental olhar para as contingências, objetivando-se 

entender a realidade (universal e singular) daqueles(as) que nutrem o ódio ao(à) bandido(a), como 

também das pessoas que encontraram na criminalidade o caminho para superar suas condições 

sociomateriais. Uma análise crítica nos indica que ambos são construídos mutuamente. 
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RESUMO 

Este trabalho é fruto de relatório referente as discussões fomentadas no Grupo de Estudos: As 
Intersecções Entre Gênero, Raça e Classe no Existencialismo de Sartre, Beauvoir e Fanon, 
realizado na Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná (UNIFATECIE) na cidade de 
Paranavaí. No referido grupo, os encontros buscam o aprofundamento filosófico e político entre o 
filósofo francês Jean-Paul Sartre (1905-1980), a filósofa francesa Simone de Beauvoir (1908-1986), 
e o filósofo martinicano Frantz Fanon (1925-1961), tendo como foco as suas respectivas 
contribuições, no que tange os marcadores antropológicos de gênero, raça e classe para a ciência 
psicológica, com destaque para psicologia existencial. Temos como objetivo principal analisar a 
peça teatral A Prostituta Respeitosa de Jean-Paul Sartre, publicada originalmente em 1943, sob o 
prisma das categorias de raça, gênero e classe. A preocupação central de Sartre nesta obra é com a 
situação racial nos Estados Unidos, tendo em vista os personagens: um sujeito negro, sem nome, 
acusado injustamente de estuprar uma mulher branca; uma prostituta branca, chamada Lizzie, que 
serviu de testemunha para o caso de estupro; e homens brancos estadistas, mais precisamente na 
figura de Fred, que acusam o negro e coagem a prostituta. Na peça, a partir de seus marcadores 
sociais e raciais, os personagens estadistas utilizam de seu poder estrutural, vitimizando os outros 
personagens, na figura da mulher branca e do homem nomeado negro – este, que numa trama de 
olhares, se vê refém de seu próprio aparecimento. Podemos afirmar que Sartre nos oferece desde A 
Prostituta Respeitosa subsídios para a necessidade de compreendermos a historicização dos 
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sujeitos, uma vez que os seres em questão têm uma raça historicamente construída nos moldes 
coloniais, um gênero regido pela ordem patriarcal e uma classe social. 
 
Palavras-chave: Existencialismo. Racismo. Sexismo. Preconceito. Interseccionalidade. 
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RESUMO 

Neste trabalho, fruto de um recorte dissertativo do primeiro autor, tem-se como objetivo tencionar a 
universalização do pensamento de Sartre e a marginalização do pensamento de Fanon, a partir de 
algumas contribuições fanonianas para a ideologia existencial sartriana. Dois pensadores, de 
diferentes lugares. Um é martinicano, o outro francês. O primeiro é chamado negro, o segundo é 
considerado universal, um patrimônio da humanidade, o outro, não. Está, portanto, no fenômeno do 
racismo colonial antinegro a base para a compreensão do processo violento de marginalização, 
silenciamento, exclusão, inferiorização e genocídio do negro na ordem do pensamento, da razão e 
da construção do conhecimento. Desse lugar do marginalizado, Fanon emerge para o centro de sua 
história e da humanidade e historiciza a ontologia, algo que qualquer existencialista estava distante 
de realizar em sua época. Toda a compreensão da realidade que se diga séria deverá dar conta do 
plano da objetividade tanto quanto do plano da subjetividade, cabe, portanto, uma análise tanto das 
estruturas econômicas, sociais e políticas, bem como das atitudes do sujeito frente a essas 
condições. Concebe-se que ao se pretender universal a ontologia existencial de Sartre abandona o 
próprio existir ao esquecer-se do negro, assim questiona-se: se houve um Sartre para ler Fanon 
quais as razões dos(as) estudiosos(as) de Sartre não buscarem pelas obras do referido autor negro? 
 
Palavras-chave: Frantz Fanon. Reconhecimento. Liberdade. Libertação. Negritude. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho é um recorte da dissertação de mestrado do primeiro autor, orientado 

pela segunda autora, e desenvolvida por meio do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 
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Universidade Estadual de Maringá. Nela busquei compreender a noção de liberdade para o 

psiquiatra martinicano Frantz Omar Fanon (1925-1961), a partir de sua biografia e de sua obra Pele 

Negra, Máscaras Brancas, publicada originalmente no ano de 1952. 

Neste trabalho, tenho como objetivo tencionar a universalização do pensamento de Sartre e a 

marginalização do pensamento de Fanon, a partir de algumas contribuições fanonianas para a 

ideologia existencial sartriana. 

Jean-Paul Charles Aymard Sartre nasceu em 1905 na capital francesa, e faleceu aos 75 anos 

de idade por levar uma vida de excessos, segundo Beauvoir (2012). O pensador francês é 

considerado por muitos como a consciência de seu século. Suas palavras ousaram libertar toda uma 

geração, contraditoriamente, condenaram os privilegiados-burgueses à responsabilidade de se 

escolherem deuses em detrimento de homens e mulheres. 

Schneider considera que muitas das críticas de Sartre vigoram até os dias de hoje, pois há 

novas formas de se reproduzir os discursos generalizantes, deterministas e essencialistas, aos quais 

Sartre “opunha-se assim, às concepções filosóficas, antropológicas e psicológicas que embasavam 

tal racionalidade dominante, tornando-se um intelectual não só da filosofia, mas também um teórico 

no campo presente da psicologia” (SHNEIDER, 2001, p. 17). 

Inicialmente, sob forte influência da Fenomenologia de Edmund Husserl (1859-1938) e da 

hermenêutica de Martin Heidegger (1889-1976), Sartre preocupou-se com a descrição da realidade 

humana na dimensão da consciência intencional, estabelecendo assim sua ontologia 

fenomenológica.  

Isto posto, o filósofo europeu rejeita qualquer natureza humana a fundamentar as suas 

escolhas, não havendo o determinismo, nem biológico, ou oriundo de um aparelho psíquico ou da 

vontade de um ser supremo, sendo o homem, em sentido de humanidade, não apenas livre, mas a 

sua própria liberdade. 

Consoante a ideologia existencial de Sartre, Fanon (2008, p. 11) reconhece a zona original 

de não-ser do humano, essa região ontológica do nada. No entanto, o psiquiatra constata que a 

maioria dos negros não desfruta desse caminho de angústia, liberdade e escolha, e como ele melhor 

diz: uma “descida aos verdadeiros infernos” da existência humana.  
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Verdade também é que ambos os pensadores tiveram a liberdade como experiência 

fundamental do existir humano, e foram homens correspondentes ao seu tempo e que livres se viam 

responsáveis pela humanidade: “o homem é responsável por todos os homens” (SARTRE, 2014, p. 

26). “Pertenço irredutivelmente a minha época” (FANON, 2008, p. 29). 

Eu procurei por um “Fanon”, como um dia procurei por um “Sartre”, e me encontrei nos 

dois. De um lado, um autor negro apagado, esquecido e silenciado, do outro, um aclamado. Um 

deles, marginalizado, e que só me foi possível conhecer fora do ciclo acadêmico; o outro está 

presente nas grades curriculares, nas linhas de pesquisa etc. 

Dois pensadores, de diferentes lugares. O primeiro é martinicano, o segundo é francês. O 

primeiro é chamado negro, o segundo é considerado universal, um patrimônio da humanidade, o 

outro não. O que confere a universalidade a um pensador e a marginalidade a outro? Parafraseando 

Fanon (1952/2008) o pensador negro não é um pensador, é um pensador negro. 

 

1. SUJEITOS UNIVERSAIS E SUJEITOS MARGINAIS: O PENSADOR E O PENSADOR 

NEGRO 

 

Ao subtrair o mundo entre os ditos conquistadores e, por conseguinte os seus conquistados, 

legitimou-se o eurocentrismo que estabelece o homem branco, a saber o homem ocidental, 

heterossexual e cristão como sinônimo de humanidade, tão logo o seu saber como único e 

verdadeiro. Enquanto o outro, o pensador negro, é uma humanidade a parte, um pensador “negro”, a 

parte do pensador “humano”. E nesse sentido, mesmo expondo-se ao ressentimento de seus irmãos 

de cor, Fanon (2008) nos mostra que o negro não é um homem, é um homem negro. 

Assim, para que invoquemos um sujeito negro pensante ou para sinalizarmos qualquer que 

seja o sujeito pensante que não o sujeito branco, não basta que o chamemos por “o pensador”, “o 

homem”, “a mulher”, é necessário mais: é preciso dizer “o pensador negro”, “a mulher negra”, “a 

criança negra”, “o jovem negro”. Já o universalizado pensador branco, não. Este pode falar por 

estes e por aqueles, pois racializado branco, se dispensa de uma cor. Tendo em conta que se percebe 

ao longo de toda a sua brancura, como neutro, humano e capaz de generalizar em si toda a 

humanidade. 
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Segundo Vieira (2006, paginação irregular) a visão eurocentrista, ao abstrair elementos 

comuns a muitos grupos étnicos, articulou uma visão generalizada a partir das civilizações grega e 

romana, suas particulares referências clássicas. Por isso, o eurocentrismo trata de um centrismo 

específico. Ou seja, um modelo europeu de civilização autoposto em estágio mais avançado de 

civilização, de saber e de humanidade, inferiorizando as culturas conquistadas como “arcaicas, 

primitivas e estáticas”, tornando essa suposta superioridade ocidental, internalizada pelo próprio 

colonizado – seja o preto, o amarelo, ou o vermelho.  

Nessa toada racista, o negro marcado pela diferença é aquele que não é visto pelos olhos 

brancos como um sujeito de possíveis; neste sentido, é também marcado pela indiferença, um outro 

do qual não é “relacionável” com o branco, o centro das relações humanas. Dessa forma a 

representação do mal e de tudo o que ficou para trás no processo evolutivo precisa ter seu corpo 

domado, se não destruído, pois este é destituído do pensamento racional, movido pelas paixões, e 

não passa de um puro corpo (FAUSTINO, 2014). 

Dessa forma, a pessoa de cor negra é vista como incapaz de uma intelectualidade, por 

conseguinte, de produzir uma forma objetiva de conhecimento teórico e prático, pois esta não 

representa o gênero humano. E uma vez que a humanidade é branca, ao negro resulta pensar apenas 

as especificidades, quando não secundárias, destituídas de sua importância para a história universal 

e humana. 

 
Aqueles que não são europeus não podem almejar o status de universalidade, são apenas 
outros. É possível falar em cultura negra, indígena, árabe, japonesa, mas soaria estranho 
pensar em cultura branca. Uma pessoa considerada “culta” é aquela que detenha os 
conhecimentos referentes às especificidades culturais europeias. O outro (o negro) – aquele 
que pode ser especificado-desaparece quando se pensa o ser humano universal. Ele é 
“invisibilizado” (FAUSTINO, 2014, p. 82-83). 

 

Ao tratar do silenciamento referente as contribuições fanonianas sobre as causas terceiro 

mundistas no Brasil, Faustino (2015) pontua que o racismo moderno que nos impede de pensar 

autores negros como pensadores, produtores de conhecimento e seres dotados de razão crítica, 

mesmo em situações quando esses indivíduos conseguem romper com a barreira e ascender 

academicamente, suas produções são negligenciadas até mesmo por indivíduos de ideologia 

progressista.  
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Dessa forma, o racismo acadêmico é uma prática não só daqueles que apoiam a sucessão do 

capital por sob o outro, como daqueles que se dizem lutar pelo bem comum de todos e todas, 

incluindo o outro, o restante, o negro. 

Ao racializar o outro e construí-lo como “um não semelhante a si mesmo”; ao despejar no 

outro toda a sua desumanidade; e ao corresponder a racialização de sua brancura à humanidade, a 

perspectiva eurocentrista, conforme tenciona Mbembe (2014), a visão eurocentrista pratica o 

altercídio. Já o filósofo negro brasileiro, Roberto Nogueira (2014), denomina este fenômeno como 

racismo epistêmico, uma categoria específica do racismo antinegro, que consiste em recusar outras 

referências filosóficas, históricas, cientificas e culturais que não sejam ocidentais.  Abdias do 

Nascimento, em sua obra O Quilombismo (1980), conceitua como menticídio esse processo de 

“lavagem cerebral” que visa castrar a capacidade de raciocínio dos indivíduos negros. Para este 

autor, esta é uma ferramenta de controle social que contribui significativamente para a estratégia de 

aniquilamento total da população negra. 

Em sua tese de doutorado, a filósofa negra Sueli Carneiro (2005, p. 97) entende como 

prática epistemicida a “anulação e desqualificação do conhecimento dos povos subjugados” em “um 

processo persistente de produção da indigência cultural”.  

Esta negação, em relação a legitimidade de outras formas de conhecimento e de outros 

sujeitos de conhecimento que não o hegemônico e do dominador, é o que Carneiro (2005, p. 96) 

aponta que Boaventura vem a chamar de epistemicídio: um “processo de destituição da 

racionalidade, da cultura e da civilização do outro”, “um modus operandi do empreendimento 

colonial” que constitui em um dos instrumentos mais eficazes e duradouros da dominação étnica e 

racial. 

Complementa Carneiro (2005) que, ao desvelar a violência colonial, o genocídio empregado 

pelo colonizador como um epistemicídio que se fez e se faz em proporções muito mais vastas e 

devastadoras que o primeiro, pois se realiza tanto no espaço periférico como no espaço central 

europeu, à exemplo: subalternizando, subordinando, marginalizando e até mesmo ilegalizando 

grupos sociais, que possuem a capacidade em si de ameaçar a expansão capitalista. 

Está no fenômeno do racismo colonial antinegro a base para a compreensão do processo 

violento de marginalização, silenciamento, exclusão, inferiorização e genocídio do negro na ordem 
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do pensamento, da razão e do conhecimento fora e dentro da academia.  Certamente alguns dirão do 

caráter descontextualizado dessas reflexões, e não negarei que o objetivo deste trabalho não passa 

pela análise do pensamento racista na filosofia, nem nas ciências humanas ou da saúde. 

 

2. LIBERDADE E RECONHECIMENTO: POR UM NÃO ABANDONO DA EXISTÊNCIA 

 

Apoiado na teoria do reconhecimento de Hegel e ao que me parece na conflitualidade 

inerente à dimensão do ser-para-outro de Sartre, em seu sétimo capítulo O preto e o reconhecimento 

de Pele Negra, Máscaras Brancas, Fanon entende que a pessoa só se faz humana na medida em que 

ela se impõe a uma outra pessoa reciprocamente com a necessidade de ser reconhecido, assim, devo 

eu querer ser reconhecido, bem como reconhecer o outro que também deve querer ser reconhecido. 

A humanidade então depende sempre do olhar do outro. 

Sobre a dialética da dependência de Hegel, Sartre, descrito por Fanon (2008, p. 121) como 

um “hegeliano-nato”, afirma que: 

 
assim, a intuição genial de Hegel é a de fazer-me dependente do outro em meu ser. Eu sou - 
diz ele- um ser para-si que só é para-si por meio do outro. Portanto, o outro me penetra em 
meu âmago. Não poderia colocá-lo em dúvida sem duvidar de mim mesmo [...] (SARTRE, 
2011, p. 307). 
 

Fanon, então, distingue duas formas de reconhecimento nessa luta dialética com o outro: a 

da realidade humana e a da realidade natural. Em minha leitura, o natural diz respeito a um 

reconhecimento de objetificação, na qual não há muita diferença entre um sujeito e um objeto 

qualquer, um indivíduo fechado e encerrado em-si mesmo: “minha alma cheia do desejo de estar na 

origem do mundo, e eis que me descubro objeto em meio a outros objetos” (FANON, 2008, p. 103). 

Só há o reconhecimento de humanidade quando uma consciência se impõe a outra 

consciência a fim de ser reconhecida como tal, dessa forma, eu só terei minha humanidade 

reconhecida a partir da minha relação com o outro, e na medida que dele exijo o seu 

reconhecimento de mim; a fim de, igualmente, por meio deste mesmo querer, ele me exigir o 

reconhecimento de sua humanidade; dado que, segundo Fanon, (2008, p. 183) “é na medida em que 

ultrapasso meu ser imediato que apreendo o ser do outro como realidade natural”. 
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Na condição de o movimento não for realizado nos dois sentidos, como fala Fanon (2008, p. 

180), eu mantenho o outro preso no interior de si, e “indo às últimas consequências, chego mesmo a 

lhe tomar este ser-para-si”. 

Ao enclausuramento de uma consciência para-si em em-si mesma pelo olhar do outro que 

“me reenvia a mim mesmo”, impossibilitando a concretização humana repetidas vezes, o pensador 

negro chama de “círculo infernal”. A única forma de romper esse círculo, segundo ele, é “restituir 

ao outro através da mediação e do reconhecimento, sua realidade humana diferente do natural”. Ou 

seja, é pelo reconhecimento mútuo e dialético que deve ocorrer tal operação (FANON, 2008, p. 

181). 

Tratando então do problema originário, referente a análise de Fanon entre senhores e 

escravos em Martinica1, houve uma ação unilateral dentro de uma lógica formal: o branco teve e 

tem sua realidade humana reconhecida pelo preto, mas o preto não teve sua realidade humana 

reconhecida pelo branco, que reconheceu do preto apenas a sua realidade natural, um objeto em 

meio a outros objetos. 

Sem abandonar a dialética, assim ocorreu, segundo Fanon (2008), pois, historicamente, o 

mesmo negro que foi mergulhado na inessencialidade da servidão foi alforriado pelo seu senhor 

branco e não sustentou a sua luta pela liberdade, e assim, o preto não se tornou senhor. E “quando 

não há mais escravos, não há mais senhores. O preto é um escravo a quem se permitiu adotar uma 

atitude de senhor. O branco é um senhor que permitiu a seus escravos comer na sua mesa” 

(FANON, 2008, p. 182). 

O branco ter reconhecido o preto sem luta, portanto, asseverou ao preto uma consciência de 

si dependente do branco. Por isso, o antilhano se faz em modo de comparação com o seu outro, o 

branco: “Os antilhanos não têm valor próprio, eles são sempre tributários do aparecimento do outro.  

[...]. Qualquer posicionamento de si, qualquer estabilização de si mantém relações de dependência 

com o desmantelamento do outro” (FANON, 2008, p. 176).  

O preto quer ser como o branco, reconhecido como humano, e o branco o reconhece como 

negro, enclausurando-o em sua negrura, em uma essência, um a priori em relação à existência desse  

 

___________________________________ 

1 Considerado departamento ultramarino francês, onde nasceu Fanon. 
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ser nomeado negro entre os homens (mulheres). Fanon (2008, p. 183) mais uma vez nos ajuda a 

entender o seu ponto de vista existencial. 

Se é branca a visão de mundo do homem de cor em Martinica, o mesmo ocorre com sua 

forma de pensar. Henry Paget (2002) afirma que o modo de pensar nas ilhas colonizadas do Caribe, 

mesmo por Fanon, foi de todo importado da Europa, uma vez que exaltada a razão europeia, a 

africana era negada. Por isso, “na França se diz: falar como um livro”. E na Martinica diz-se: “falar 

como um branco” (FANON, 2008, p. 36).  

Pele Negra Máscaras Brancas foi publicada em 1952 e escrita um ano antes de sua 

publicação. Neste período, Sartre, o filósofo francês, já era conhecido e reconhecido 

intelectualmente pelo grande público, e amplamente discutido pela intelectualidade de sua época, 

havendo publicado em torno de 30 obras, dentre elas romances, contos, peças teatrais, artigos 

políticos e tratados filosóficos.  

Consoante ao existencialismo sartriano, Fanon (2008, p. 25), logo na introdução de sua obra, 

reconhece a zona do nada, ou do não-ser: “Há uma zona de não-ser; uma região extraordinariamente 

estéril e árida, uma rampa essencialmente despojada, onde um autêntico ressurgimento pode 

acontecer”. Entretanto, para além do uso das concepções ontológicas sartrianas, que segundo Paget 

(2002), o em-si, pura positividade em Sartre, equivale a concepção de infinito em Fanon, e o para-si 

condicionado pelo nada equivale a concepção existencial do eu fanoniano. 

Outro modo da existência, tão fundamental quanto o ser-para-si, segundo Sartre (2011, p. 

286), é a estruturada do ser, que ele denomina de ser-para-outro, pois “a realidade humana, em um 

único e mesmo surgimento, deve ser em seu ser Para-si-Para-outro”. No entanto, engana-se ao 

comparar tal aspecto ontológico como o ser-com heideggeriano, por exemplo. Na ontologia 

sartriana, a dimensão para-outro mostra-se indispensável para a dimensão do para-si, revelando o 

conflito como outro originário da existência humana: “o conflito é o sentido originário do ser-para-

outro” (SARTRE, 2011, p. 453). 

Nessa perspectiva, se a atividade transcendental da consciência nos coloca no mundo, é 

certo que nos coloque entre outras consciências equivalentemente transcendentais, sujeitos livres 

por condição ontológica entre outros sujeitos livres por condição ontológica. Contudo, não é a esse 

conflito inerente às relações humanas ao qual se refere Fanon (2008).  
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Fanon refere-se àquilo que as ontologias europeias não foram capazes de estabelecer: o 

outro do preto, num mundo de pessoas reais, desgraçado pela colonização, não apenas se restringe a 

um outro preto, de uma mesma ou diferente pátria, mas também ao branco: “O negro tem duas 

dimensões. Uma com seu semelhante e outra com o branco. Um negro comporta-se diferentemente 

com o branco e com outro negro” (FANON, 2008, p. 33). 

Segundo Gordon (2006), há duas formas de lermos a noção fanoniana de não-ser. A primeira 

forma: como uma pura positividade, e a outra, de maneira negativa, enquanto negação. A essa 

positividade pura Gordon (2006, p. 3) refere-se como limbo, no qual o negro encontra-se como um 

ponto de ausência total, “lugar onde a maior parte da luz que num sistema teísta, irradia, a realidade 

seria, portanto, o inferno”. A segunda diz respeito a uma espécie de planeta, lugar no qual 

deveríamos passear, mas incapazes, Fanon deseja nos carregar pela mão e nos fazer visitar o inferno 

da existência.  

Paget (2002, p. 79-80) também compreende a ambiguidade do termo para Fanon, em sua 

fundamentação psicanalítica, afirmando: “encontramos essa zona de não-ser em estados extremos 

de colapso do ego. Como esses estados de dissolução do ego são terríveis, normalmente fazemos 

tudo o que podemos para evita-los”; todavia: “nossa segunda visita a zona do não-ser revela mais 

das possibilidades criativas desta região e as extensões além dela. 

Eis que o drama existencial do preto complica-se demasiadamente; e esses dramas da 

existência, nem Hegel, nem Sartre, nem diversos outros pensadores2 preocuparam-se em descrevê-

los em suas respectivas ontologias até o momento da publicação de Pele Negra Máscaras Brancas. 

Hegel sequer reconhecia humanidade no negro; Sartre, por sua vez “se esqueceu que o negro sofre 

em seu corpo de outro modo que o branco” (FANON, 2008, p. 124); visto que, apesar de 

reconhecer essa zona originária do não-ser, Fanon (p. 26) diz que “a maioria dos negros não 

desfruta do benefício de realizar esta descida aos verdadeiros infernos.” 

Numa perspectiva existencial, essa zona de não-ser é o que possibilita não apenas o 

ressurgimento, bem como o surgimento da liberdade humana, pois é somente pelo nada que o ser do 

homem vem ao mundo. No entanto, à necessidade dialética exige “posições mais reforçadas” 

(FANON, 2008, p. 58), e aqui estão elas.  

___________________________________ 

2 E aqui poderia citar tantos outros, se não todos, os que não se preocuparam em colocar o ser do negro em questão. 
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Ao historicizar o ser, e verificar a posição do negro na ontologia, ao contrário do que diz a 

ontologia sartriana acerca do ser em geral, caracterizado pelo não, pela negação. Fanon (2008) 

reafirma o caráter de negação do homem, mas que devido a “uma série de aberrações afetivas”, à 

assolação da compreensão e do amor – muito bem descritos por Sartre, segundo Fanon (2008) – o 

homem não é apenas negação, é também afirmação, é um sim. Porquanto, se “a desgraça do homem 

de cor é ter sido escravizado. A desgraça e a desumanidade do branco consistem em ter matado o 

homem em algum lugar” (FANON, 2008, p. 190). 

Fanon faz aquilo que qualquer existencialista estava distante de realizar naquela época. 

Fanon historiciza a ontologia. O pensador negro enfatiza sobre a existência, relações socioculturais. 

“De uma vez por todas, a realidade exige uma compreensão total. No plano objetivo como no plano 

subjetivo” (FANON, 2008, p. 28). Ou seja, toda a compreensão da realidade que se diga séria 

deverá tanto dar conta do plano da objetividade quanto do plano da subjetividade; cabe, portanto, 

uma análise das estruturas econômicas, sociais e políticas, bem como das atitudes do sujeito frente a 

essas condições.  

Paget (2002) complementa a reflexão colocando que a compreensão do negro, sugerida por 

Frantz Fanon, exige demasiada compreensão da cultura e da história, e são esses os aspectos que 

Fanon está fincando no coração do existencialismo. Se Sartre impõe a si mesmo a tarefa de encravar 

o existencialismo no seio do marxismo, a partir do momento em que entende o marxismo como 

uma filosofia insuperável e o existencialismo como uma ideologia, Fanon já nos trazia, há alguns 

anos antes, mais do que a possibilidade, mas a necessidade de historicização das ontologias, 

existenciais ou não. Uma vez que esta pensa o ser das coisas, é necessário questionar a 

universalidade deste ser. 

Ao não levar tais fatores em consideração (entre o indivíduo e a estrutura, e o que daí 

emerge), isto é, o próprio mundo da vida (ao qual Sartre pretende voltar-se em sua ontologia), se 

esvai. Fanon (2008) assinala a impossibilidade da realização de uma ontologia, como fora proposto 

por Sartre em 1943, pois, tais estudos dos seres tratam do ser em geral, quando na realidade estes 

seres são seres brancos, negros... colonizados e colonizadores, civilizados e civilizadores. 

Aspectos estes sobre os quais nossos pensadores europeus, ditos universais, não se 

preocuparam, sequer levaram em consideração, isso quando não classificaram como menos 
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importante. Assim posto, não há como fazer um estudo ontológico do ser a-historicamente. A não 

ser que esteja na ordem do dia cumprir com a reprodução do racismo epistemológico. Leiamos, 

Fanon (1952/2008, p. 103): 

 
Pode-se contestar; argumentando que o mesmo pode acontecer a qualquer indivíduo, mas, 
na verdade, está se mascarando um problema fundamental. A ontologia, quando se admitir 
de uma vez por todas que ela deixa de lado a existência, não nos permite compreender o ser 
do negro. Pois o negro não tem mais de ser negro, mas sê-lo diante do branco. Alguns 
meterão na cabeça que devem nos lembrar que a situação tem um duplo sentido. 
Respondemos que não é verdade. Aos olhos do branco, o negro não tem resistência 
ontológica. De um dia para o outro, os pretos tiveram de se situar diante de dois sistemas de 
referências. Sua metafísica ou, menos pretensiosamente, seus costumes e instâncias de 
referência foram abolidos porque estavam em contradição com uma civilização que não 
conheciam e que lhes foi imposta. 

 

Dessa forma, minha leitura leva a acreditar que, se para o existencialismo sartriano a 

existência precede a essência humana. Para Fanon (1952/2008), em sentido de se trazer a história 

para a ontologia, com o advento das aventuras coloniais, a essência, muitas das vezes poderá 

preceder o existir do ser negro. O que não impossibilita nossa descida aos infernos existenciais, uma 

vez que mesmo ao historicizar o existencialismo, Fanon (2008) não renega a liberdade humana.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se rejeitar estudos de autores como Fanon, a Psicologia de compreensão existencialista 

ou, como convencionou-se chamar, Psicologia fenomenológico-existencial, não só limita sua 

compreensão do mundo da vida, como rejeita o seu próprio objeto de estudo. Pudemos aprender 

com Fanon a necessidade de compreensão racial para a realização de uma pesquisa no mínimo 

séria.  

Os estudos dispostos a buscar pelo pensamento existencial de Sartre, não se mostram com o 

mesmo entusiasmo que os estudos dispostos a buscar pelo pensamento de Franz Fanon, no que 

tange a relação dialógica entre esses dois pensadores. Leiamos o que Sartre em seu prefácio da 

última obra fanoniana Condenados da Terra, disse sobre Fanon:  
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[...] verão que Fanon é o primeiro, desde Engels a esclarecer o parto da história. E não vão 
pensar que um temperamento sanguíneo ou que as infelicidades da infância lhe temam dado 
não sei que gosto singular para a violência: ele se faz apenas o intérprete da situação, nada 
mais que isto. Mas isto é suficiente para que ele constitua, etapa por etapa, a dialética que a 
hipocrisia liberal lhes esconde e que, não obstante, nos produziu tanto quanto a ele 
(SARTRE, 2015, p. 143) 
 

No que diz respeito ao existencialismo, as contribuições de Frantz Fanon em sua obra Pele 

Negra, Máscaras Brancas, original de 1952, aqui apresentadas, revelam a necessidade de se estudar 

o pensamento do psiquiatra martinicano para uma melhor compreensão da ideologia existencial de 

Sartre. 

A perspectiva existencialista em Psicologia abandonou a existência ao esquecer do negro, e 

aqui questiono: se houve um Sartre para ler Fanon, e que buscou pelos autores da negritude, quem 

são os leitores de Sartre para não buscar por autores(as) negros(as)? 
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P R O G R A M A Ç Ã O  

https://iicoloquiosobresar.wixsite.com/iicoloquiosartre/programacao 
 

 

 

30 de setembro de 2019 (segunda-feira)  
 

 
 
 
 
 

Auditório do PDE 
(Bloco B-33)  

 
 

 
 

 
17h às 18h: CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO MUSICAL 
 

18h às 19h: CERIMONIAL DE ABERTURA 
 

19h às 21h: CONFERÊNCIA DE ABERTURA  
• Tornar a ler Sartre para pensar o que é ser-para-outrem hoje.  
      André Barata Nascimento (Universidade da Beira Interior - Portugal). 

 
 

01 de outubro de 2019 (terça-feira)  
 

 
 
 

 
8h30 às 10h30 

 
Auditório 29 de Abril 

(Bloco I-12)  
 
 
 
 

 

MESA REDONDA 1 

• Categorias constituintes da vida psíquica em Jean-Paul Sartre: a emoção e a imaginação.  
Tiago Soares dos Santos (IFPR/UNIOESTE/PR); Marivania Cristina Bocca (UNIOESTE/PR) 
 

• Suicídio, liberdade e projeto de não-ser na contemporaneidade. 
Lucia Cecilia da Silva (UEM/PR) 
 

• O comportamento suicida no romance "A Náusea" sob uma perspectiva sartreana.  
Georges Daniel Janja Bloc Boris; Carlos Ming-Wau; Anna Karynne Melo; Geórgia Sibele 
Nogueira da Silva (UNIFOR/CE) 
 

 
 

 
8h30 às 10h30 

 
Auditório do PDE 

(Bloco B-33)  
 

 

MESA REDONDA 2 

• Psicoterapia existencialista sartriana alinhada com os estudos atuais de efetividade das práticas 
psicoterápicas: esboços de um estudo teórico. 
Milene Strelow; Daniela Ribeiro Schneider (UFSC/SC) 
 

 

• Internet e compulsão: observações clínicas sobre o ter, fazer e ser contemporâneos.  
Carolina Mendes Campos (IFEN/RJ) 
 

• Contribuições do pensamento sartriano para a prática em psicoterapia on-line.  
Daniel Marcio Pereira Melo (Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Universidade Beira 
Interior/Portugal; Marivania Cristina Bocca (UNIOESTE/PR)  
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01 de outubro de 2019 (terça-feira) (continuação) 
 

 
8h30 às 10h30 

 
Auditório do CCH 

(Bloco H-35  
sala 7)  

 
 

 

 

MESA REDONDA 3 

• Sobre o homem ou sobre o ser humano? Lendo Sartre na contemporaneidade.  
Virgínia Lima dos Santos Levy; Paula Helena Lopes (UFSC/SC) 
 

• As famílias e os confrontos de projetos: o que eu fiz com o que fizeram de mim? 
Zuleica Pretto (UNISUL/SC) 
 

• Pessoas em situação de rua: uma compreensão da exclusão a partir da ótica sartriana.  
Sueli Guerreiro (CENTRO DE PSICOTERAPIA EXISTENCIAL/SP) 

 
 
 
 

8h30 às 10h30 
 

Auditório  
Paulo Freire 
(Bloco H-12)  

 
 

 

MESA REDONDA 4 
• Que é? Por que? Para quem? Sartre e o pressuposto do engajamento contemporâneo. 
       Rita Bittencourt (UECE) 
 

• A função do “desejo de ser” no processo de ensino/aprendizagem.  
Paulo Roberto Francisco (FURB/SC) 
 

• O método progressivo-regressivo na pesquisa biográfica. 
Fábio Machado Pinto (UFSC) 
 

• A desreificação do método na Psicologia existencialista: partindo da experiência do (suposto) 
“conhecedor”. 
 Sylvia Mara Pires de Freitas (UEM/PR) 

 

11h às 12h 
 

Auditório do PDE 
(Bloco B-33)  

 

PALESTRA 1 
• Clínica do trabalho e existencialismo: articulações entre teoria crítica e intervenção.   
      Fernando José Gastal de Castro (UFRJ) 

 

11h às 12h 
 

Auditório 29 de Abril 
(Bloco I-12)  

 

PALESTRA 2 
• Sartre, Fanon e a dialética da negritude: diálogos abertos e ainda pertinentes. 
      Deivison Mendes Faustino (UNIFESP) 

 
12h30 às 13h30 

 

APRESENTAÇÃO CULTURAL  
• PALCO LIVRE (apresentações musicais, literárias e outras) - Estacionamento ao lado do 

Restaurante Universitário (RU). 
13h30 às 15h30 COMUNICAÇÕES ORAIS (CO) 
15h45 às 17h45 COMUNICAÇÕES ORAIS (CO) 

 

18h às 19h 
 

Auditório 29 de Abril 
(Bloco I-12)  

 

PALESTRA 3 
• O vivido (vécu) como elemento de compreensão e intervenção na clínica existencialista.  
       Daniela Ribeiro Schneider (UFSC) 

18h às 19h 
 

Auditório do PDE 
(Bloco B-33)  

 

PALESTRA 4 
• Sobre o suicídio. O ardiloso emaranhado da autodestruição.  
       Valdemar Augusto Angerami (PUC/SP) 
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02 de outubro de 2019 (quarta-feira) 
 

 
 

8h30 às 10h30 
 

Auditório do PDE  
(Bloco B-33)  

 
 

 

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES 1 
• Tergiversação sartriana: para quem? 

Eliana Sales Paiva (UECE) 
 

• A mediação das relações humanas pela tecnologia na cultura atual. Um estudo a partir de Jean-
Paul Sartre.  
Luiz José Veríssimo (UVA/RJ) 

 

• A serialidade e a armadilha do prático-inerte nas redes sociais.  
Fabio Caprio Leite de Castro (PUC/RS) 
 

 
8h30 às 10h30 

 
Auditório 29 de Abril 

(Bloco I-12)  
 

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES 2 
• A linguagem nas primeiras obras de Sartre.  

Luiza Helena Hilgert (UFSCar/SP) 
 

•  Sartre: um encontro marcado com Charles Baudelaire.  
Neide Coelho Böechat (UNIFAI/SP) 

 

• A infância de um chefe: histórias e literaturas em Sartre.  
Alexandre de Oliveira Torres Carrasco (UNIFESP) 

10h30 às 11h30 LANÇAMENTOS DE LIVROS - Auditório do PDE (Bloco B-33)  
 

11h30 às 13h30 APRESENTAÇÃO CULTURAL  
• PALCO LIVRE (apresentações musicais, literárias e outras) - Estacionamento do RU 

 
 

13h30 às 15h30 
 

Auditório do PDE  
(Bloco B-33)  

 

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES 3 
• Um feminismo sartriano? Possibilidades e limites de uma teoria de gênero a partir da ontologia 

fenomenológica. 
Thana Mara de Souza (UFES) 

 

• Colonialismo e liberdade na filosofia de Sartre (o existencialismo meio século depois).  
Luciano Donizetti da Silva (UFJF) 

 

• Liberdade e política em Jean-Paul Sartre. Em torno dos escritos sobre escultura.  
Marcelo S. Norberto (PUCRJ) 

 
 

13h30 às 15h30 
 

Auditório 29 de Abril 
(Bloco I-12)  

 

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES 4 
• Apuntes fenomenológicos sobre el problema del yo y la consciência em la filosofia de Sartre.  

Arturo Alberto Cardozo Beltrán (Universidade del Atlântico/Colômbia). 
 

• Alienação na ontologia fenomenológica de Sartre.  
Gustavo Fujiwara (UFSCar/SP) 
 
 

• O combate ao idealismo por Sartre e as consequências para a psicanálise existencial.  
Ana Gabriela Colantoni (UFG/GO) 

16h às 18h 
 

Auditório do PDE  
(Bloco B-33)  

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 
• Subjetividade e liberdade em Sartre. 
      Franklin Leopoldo e Silva (USP) 

18h às 19h 
Auditório do PDE  

(Bloco B-33) 

 

PLENÁRIA 

 

V EDIÇÃO DA FEIRA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DA UEM 
DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO, DAS 9h às 18h, NO ESTACIONAMENTO AO LADO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO.  


