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Resumo: O presente artigo é resultado de um Projeto de Iniciação Científica, desenvolvido entre 

março e novembro 2011, tendo como orientador professor André Roberto Cremonezi, onde 

propusemos nos ao estudo, leitura e compreensão da obra O Ser e o Nada de Jean Paul Sartre. Deste 

modo, esse artigo almeja apresentar em um primeiro momento o contexto histórico no qual Sartre 

estava inserido e, posteriormente, as influências que teve no pensamento de se sua época, vindo por 

fim a culminar no ápice de uma possível proposta epistemológica, ao prisma do pensamento do 

mesmo. Não obstante, tentaremos mostrar essa relação entre o ser Em-si e o Para-si como viés da qual 

deriva a possibilidade de uma leitura epistemológica da referida obra.  
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Contextualização histórica 

 

Terminada a da Segunda Guerra Mundial, começa a aparecer e a ganhar espaço na 

sociedade Européia a corrente de pensamento existencialista. Isso se dá em virtude de que 

“experiência traumática da guerra gerou um ambiente de desânimo e desespero, sentimentos 

que atingiram particularmente a juventude, descrente dos valores burgueses tradicionais e da 

capacidade do homem” (PENHA, 1986, p.7). Assim, surge e se desenvolve nesse contexto de 

crise a corrente filosófica existencialista.  

A imaginação popular via a figura do pensador existencialista como sendo aquele de 

“aparência descuidada, cabelos abundantes e desgrenhados; brusco nas maneiras; mal 

asseado; avesso às normas estabelecidas; amoral, sobretudo” (PENHA, 1986, p.8).    

Jean-Paul Sartre nasceu em Paris no ano de 1905, partilhou deste contexto, sendo um 

grande representante da corrente filosófica existencialista. Destacou-se como filósofo, 

romancista, ensaísta, dramaturgo, conferencista, e roteirista cinematográfico (Cf. REALE, 

2003, p.605). Enfim, teve uma vida marcada pelo envolvimento político e pela produção 
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intelectual intensa, vindo a falecer aos 74 anos, no dia 15 de abril de 1980, devido a um 

edema pulmonar
1
. 

Sartre sentiu-se incomodado pela sociedade francesa, por esta ser muito abstrata e por 

recusar o método dialético. Apesar de ter sido fortemente influenciado por Kierkegaard, 

Hegel e Marx, Sartre encontra em Edmund Husserl a base sobre a qual fundamentou sua 

filosofia, pois “ele procurava há vários anos: „descrever os objetos como os via e tocava‟ e 

disso „extrair‟ filosofia” (PENHA, 1986, p.20).   

Sartre recorre à fenomenologia de Husserl
2
, porém, ao pensar a intencionalidade, 

diferencia-se daquele, por não compreender a consciência como constituinte do mundo. 

Segundo Sartre, o mundo não se encontra na consciência, mas a consciência é um ente no 

mundo. Deste modo, o mundo possui sua realidade objetiva e o homem se encontra em 

relação com o mundo, atribuindo-lhe significados.  

 

 
O homem, diz Sartre, é o ser cujo aparecimento faz com que exista um 

mundo. O mundo não é a consciência. A consciência é uma abertura para o 

mundo; a consciência está encarnada na densa realidade do universo; o 

mundo pode ser visto como um conjunto de utensílios. Mas o mundo não é a 

existência. E, quando o homem não têm mais objetivos, o mundo fica 

desprovido de sentido (REALE, 2003, p. 606).  

 

 

A filosofia sartriana se diferencia das demais por esta não estar alicerçada sobre 

concepções vulgares de mundo. Entretanto, o filósofo almeja descrever fidedignamente o que 

é a vida e o que é o homem, através da fenomenologia. Assim sendo, não se trata de buscar 

princípios da existência, ou seja, de investigar de onde o homem provém e qual seu fim. Nem 

mesmo, trata-se de definir os predicados ontológico-existenciais do homem. Para Sartre, trata-

se de investigar o que é a existência, utilizando uma linguagem com referências às coisas 

mesmas, tal qual nos aparecem (fenômeno), em sua realidade por inteira. A investigação do 

filósofo é uma tentativa de trazer a teorização sobre o homem à sua realidade concreta. 

Portanto, “Em Sartre a Filosofia coloca os pés na terra, prendendo-se à vivência da realidade” 

                         
1
Ás vésperas de sua morte, concluiu a revisão de sua conhecida obra “Crítica da Razão Dialética”. Ao falar de 

sua morte Perdigão afirma que: “seus funerais, quatro dias depois, no cemitério de Montparnasse, foram 

acompanhados por cortejo de mais de 50 mil pessoas. Nenhum intelectual do século mereceu tal despedida. Mas 

também é difícil encontrar outro que tenha exercido influência tão determinante, profunda, duradoura e universal 

no debate ideológico de seu tempo” (1995, p. 17).  
2
 Sobre o ponto de partida de Sartre que é Husserl, Perdigão diz: “Ao estudar em Berlim (1933/34) o método da 

fenomenologia, criado por Husserl – e que viria a constituir o centro de gravidade de grande parcela do 

pensamento filosófico do século XX -, Sartre constatou que esse sistema de investigação correspondia às suas 

exigências de um sistema voltado para a realidade concreta do cotidiano. Todos os trabalhos iniciais de Sartre 

obedecem às premissas desse método” (1995, p. 31). 
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(PERDIGÃO, 1995, p. 33), pois o objetivo de Sartre é “entender o abstrato concretamente” 

(PERDIGÃO, 1995, p. 33). 

Segundo Sartre, em O Ser e o Nada, “o pensamento moderno realizou progresso 

considerável ao reduzir o existente à série de aparições que o manifestam” (2000, p.15). 

Podemos perceber explicitamente a influência do pensamento moderno em Sartre, mas, 

sobretudo, da fenomenologia husserliana. Assim, como os modernos ele também parte do 

cogito (pensar). Contudo, a esse ele denomina-o Para-si (sujeito pensante), e ao ser dado
3
 

Sartre denomina por Em-si. 

Logo nas primeiras páginas de sua obra, O Ser e o Nada, Sartre deixa clara a grande 

contribuição que o pensamento moderno deu ao reduzir o existente à série de fenômenos, 

findando com a dicotomia entre aparência e essência, porque, “a aparência não esconde a 

essência, mas a revela: ela é a essência” (SARTRE, 2000, p.16). A partir do exposto, podemos 

perceber que a essência, em uma perspectiva Fenomenológica, nada mais é do que a sucessão 

de fenômenos. Trata-se da própria dinâmica husserliana da “Redução Eidética” com isso 

entendemos o porquê ele vai dizer que, a existência precede a essência.  

 

1 O ser Em-si e Para-si e a estruturação de uma epistemologia 

 

O ser Para-si diferencia-se do ser Em-si. O primeiro é o ser pensante (homem). O 

Para-si tem como fundamento “o surgimento da negação, fundamenta-se na medida em que 

nega de si, certo ser ou maneira de ser” (Sartre, 2000, p.139). Deste modo, o Para-si 

diferencia-se do ser Em-si, por e se (Em-si) ser oposto ao Para-si, ou como diz Sartre, em O 

Ser e o Nada, “o Em-si não tem segredo: é maciço” (2000, p.39), ou ainda, nas palavras dele, 

“o ser Em-si é o que é” (2000, p.39). 

O Para-si é um vazio de ser, por isso há a possibilidade de conhecer o Em-si, que é o 

dado opaco e contingente. Segundo Sartre “toda consciência, mostrou Husserl, é consciência 

de alguma coisa” (2000, p.22), ou seja, a consciência é um pensar (posicionamento) sobre um 

objeto existente. Dessa maneira, salienta Sartre: 

 

 
O conhecimento nada mais é do que a presença do Para-si, e o Para-si 

nada mais que o nada que realiza esta presença. Assim, o 

conhecimento é, por natureza, ser ek-stático, e por isso confunde-se 

com o ser ek-stático do Para-si (2000, p.284). 

                         
3
 Ser dado, expressão sartriana que se refere às coisas em si.  
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Sartre deixa evidente que não é o Em-si que dá o conhecimento, mas é a presença do 

Para-si que possibilita o conhecimento do Em-si e “o Para-si não existe primeiro para 

conhecer depois, e tampouco pode-se dizer que somente existe enquanto conhece ou é 

conhecido”(SARTRE, 2000, p.284). É a partir desta explanação que tentamos extrair as 

conseqüências epistemológicas da obra existencial de Sartre
4
. 

Seguindo esta concepção, fica evidente que o conhecimento se dá a partir da presença 

do ser para o Para-si e, é diante do Em-si, que o Para-si, vai buscar dizer, determinar, refletir, 

anunciar... o que é o Em-si, pois, como nos relata Perdigão, em Existência e Humanidade, “o 

conhecimento consiste na manifestação fundamental do Para-si pela razão mesma de que a 

natureza do Para-si é a de estar ao Ser em uma relação ontológica de base”(1995, p.51). 

Diante do ser, o Para-si dá-se conta que ele não é esse ser. E essa nadificação de si fará 

com que ele passe a conhecer, ou como atesta Sartre, “é a negação deste ser e nadificação de 

si ― que constitui o conhecimento”(2001, p.284). 

Não obstante, podemos perceber que “apesar de aparentemente compreendido por 

todos e dado por evidente, o Ser é algo que está sempre velado” (PERDIGÃO, 1995, p.35). 

Portanto, fica-nos evidente a diferença entre a filosofia de Heidegger e Sartre. Enquanto 

Heidegger “pretende analisar a existência humana que conhecemos apenas como via de 

acesso a um nível transcendental (a descoberta do mistério do Ser), a de Sartre mantém-se 

assentada no mundo concreto e na vida cotidiana do homem” (PERDIGÃO, 1995, p. 35-36). 

Sartre não se posiciona contra Heidegger, mas tão somente limita-se a “aceitar 

algumas premissas de Heidegger no tocante ao Ser” (PERDIGÃO, 1995, p.36). Um princípio 

que Sartre segue dele é de que “tudo está em ato” (2000, p.16).  

Através da afirmação de Roquentim
5
, “o fato de um mesmo homem ser capaz de 

emitir um juízo sobre o Ser demonstra que, ele de um modo muito especial, ele não é como o 

Ser” (PERDIGÃO, 1995, p.38). Assim sendo, esse processo de negação possibilita o homem 

dar-se conta de si, e conhecer-se, continuamente. 

                         
4
 Observamos, claramente, que o teor de O Ser e o Nada é propriamente existencialista. Contudo, as lançar novas 

bases à Filosofia, a influência de Sartre também perpassa a Teoria do Conhecimento.  
5
 No romance, A Náusea de Jean Paul Sartre, o protagonista Antoine Roquentin é um historiador letrado e 

viajado, que chega à cidade de Bouville a fim de escrever a bibliografia do marquês de Rollebon, porém, logo se 

desencanta de forma irreversível não só pela biografia, como também pela própria sociedade e condições 

humanas com as quais se depara em Bouville. Então, Roquentin é acometido por uma estranha sensação de 

aversão ao ser humano e sua condição existencial, a náusea. Contudo, trata-se da saga de um personagem 

conturbado e por vez beirando a loucura (C,f.  MENDONÇA).     
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Neste processo, a consciência deve retirar-se, colocar-se à certa distância do mundo e 

das coisas, a fim de estar em condições de presenciá-las. Embora uma das determinações 

fundamentais da consciência seja a de estar no mundo
6
, atrelada ao ser, a consciência não se 

identifica com ele, como se fosse, tão somente, uma coisa entre as demais coisas. Para Sartre, 

o homem não está no meio do mundo, mas em presença dele, frente a ele. 

O ser Em-si, ao romper-se com o mundo converte-se no ser Para-si, ao ocorrer esse 

rompimento passa a haver a aparição do mundo, ou seja, “o conhecimento nada mais é que a 

presença do ser Para-si, e o Para-si nada mais que o nada que realiza esta presença” 

(SARTRE, 2000, p.284). 

Ao captarmos o ser através do fenômeno, captamo-lo tal como o é. Assim sendo, há 

um conhecimento do ser, que, não é subjetivo ou relativo, mas estreitamente humano e esse 

conhecimento “coloca-nos em presença do absoluto, [sendo que]
 7

 há uma verdade do 

conhecimento” (SARTRE, 2000, p.286).  

Por fim, percebe-se que no existencialismo sartriano a epistemologia só será possível 

devido esse movimento, a nadificação, segundo o qual o Para-si percebe-se diferente do ser 

Em-si, deste modo, é justamente o fato de perceber-se que não é esse ser Em-si cujo permite-o 

construir sua própria essência, isto é, conhecer.  

 

Considerações Finais 

 

Tendo investigado o contexto histórico e as influências do pensamento sartriano, fica-

nos latente a contribuição da filosofia de Edmund Husserl no projeto de O Ser e o Nada e, de 

modo particular, da fenomenologia como um todo, Sartre se encanta a tal ponto com àquela 

que a adota para sua filosofia como método, pois por meio dela podem-se descrever as coisas 

tais como as vemos.  

Entretanto, fica-nos evidente que, para o existencialismo sartriano é possível falar em 

uma epistemologia, muito embora essa seja estreitamente ligada a uma realidade humana, 

pois é o homem, o ser Para-si, quem conhece a dinamicidade do ser. Não há, portanto, uma 

epistemologia em termos de fundamentação científica e/ou discussão metodológica sobre a 

Filosofia da Ciência. 

                         
6
 Algo similar ao Dasein heideggeniano. 

7
 Colchetes nosso. 
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O que se pode designar como epistemologia em Sartre, nada mais é do que a descrição 

da relação entre o ser Em-si e o Para-si na constituição existencial do humano, que o conduza 

à construção de sua própria essência juntamente com a atribuição de significado ao mundo, tal 

qual este se apresenta fenomenicamente. 
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