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RESUMO
Sem a intenção de esgotamento do tema, o presente trabalho busca apreender a
possibilidade de uma moral como uma relação do indivíduo com o coletivo/social em
Sartre, que permite questionar a ideia teleológica e/ou mecanicista de revolução social
em certos pensamentos marxistas.
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ABSTRACT
Without the intention of exhausting the theme, the present work seeks to apprehend the
possibility of a moral as a relation between the individual and the collective/social in
Sartre, which allows us to question the teleological and/or mechanistic idea of social
revolution in certain marxist thoughts.
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INTRODUÇÃO
De antemão é preciso apreender que uma das interpretações admissíveis a
Thana Mara de Souza:
a moral está presente ao longo de todas as obras de Sartre, mas não
encontramos quase nenhum momento em que ela é tratada de forma
mais teórica e sistematizada. Do mesmo modo que a arte, a moral
aparece como questão constante, mas mais como questionamento do
que como teoria (MARA DE SOUZA, 2014, p. 352).

Mara de Souza ainda afirma que o fato da moral não aparecer de maneira mais
sistematizada, não significa de modo algum que ela não é uma questão importante nas
obras do filósofo Sartre, pelo contrário, é um assunto fundamental que ultrapassa
qualquer conceitualização possível (MARA DE SOUZA, 2014). Não há um conceito
pronto sobre a moral, pois

como de acordo com a filosofia sartreana de que
(SARTRE, 2012, p. 695) , a ênfase é pensar a moral

a existência precede a essência, o fazer antecede o ser, de modo que
nenhuma moral universal abstrata (que está do lado do ser) pode realmente dar conta
das decisões concretas e pessoais
O marxismo, aqui, é aquele que é tam
Sartre.

MARA DE SOUZA, 2014, p. 355).

Mas isso pode gerar problema: é que se o sujeito é, antes de tudo, uma escolha,
o homem é livre (SARTRE, 1987, p. 39), então, uma revolução social pode ou
não se realizar3. A incerteza revolucionária é uma possibilidade, porque a revolução
consiste simplesmente na escolha dos indivíduos, porém a escolha é sempre em
situação. E mais, como afirma Jean-Paul Sartre (1978, p. 22), apesar de a escolha
refletir a subjetividade
. Iss
criar o homem que desejamos ser, não crie ao mesmo tempo uma imagem do homem
(SARTRE, 1978, p. 12). Uma liberdade isolada seria
abstração ou idealismo que o Sartre tanto buscou combater.
A questão que está aqui presente é o sujeito agindo em uma situação e o Outro é
condição para uma situação. O Outro é o meu fundamento e o mediador indispensável
entre mim e mim mesmo4. Então, quando eu escolho superar um dado, escolho todos os
homens como superação de um dado. Assim, ao escolher algo, o ser humano cria um
modelo de ser humano, porque se a existência precede a essência, não há valores ou
modelos a priori que outros podem seguir; portanto a presença da sua responsabilidade
diante da humanidade (SARTRE, 1978). Escreve Sartre:
se sou operário e se prefiro aderir a um sindicato cristão a ser
comunista, se por esta adesão quero eu indicar que a resignação é no
fundo a solução que convém ao homem, que o reino do homem não é
a terra, não abranjo somente o meu caso: pretendo ser o representante
de todos e, por conseguinte a minha decisão ligou a si a humanidade
inteira [...] Assim sou responsável por mim e por todos, e crio uma
certa imagem do homem por mim escolhida; escolhendo-me, escolho
o homem (SARTRE, 1978, p. 13).

Destarte, a responsabilidade do sujeito não é pelo individual, mas pelo coletivo.
As decisões individuais são exemplo e ponto de partida para as decisões de toda a
humanidade. Ser isto ou aquilo é propor à humanidade que é bom ser isto ou aquilo.
ão há liberdade do homem isolado; a liberdade está no todo social

Uma revolução pelo plano marxista, por exemplo
de Marx com o comunismo e a auto-emancipação
931).

MAMAN, 2003,

o termo revolucionário se fazia presente no tempo
MURTA DE ALMEIDA, 2013, p.

O Outro constitui vários outros: uma pessoa, o psicanalista, um grupo, os marxistas, a sociedade, a
cultura etc. (SARTRE, 2012).

p. 62). Em suma, ao agimos no mundo não só definimos a nós mesmo, pois quando
agimos no mundo somos co-participes da definição da própria humanidade. Assim, o
que há é sempre uma renovada definição de humano a partir da vida de todos os
humanos. Nessa responsabilidade intrínseca à escolha, Sartre encontra o elo entre o
particular e o universal.
LIBERDADE/ESCOLHA COMO CONDIÇÃO MORAL
Mesmo assim, parece possível suscitar uma questão: se o sujeito é liberdade,
como ele baseia o seu discernimento moral? Esses valores morais aparecem pela
realidade humana que se constitui como projeto com o Outro que sempre estará no meu
mundo. Ao escolhermos algo, estamos optando por uma alternativa dentro das
condições de existência nas quais estamos inseridos, isso denominamos de situação
(SARTRE, 2012).
Mas, é evidente que, segundo Sartre, a ontologia (ou a liberdade) não pode
formular princípios morais (SARTRE, 2012)5. Com outras palavras,
a ontologia não pode formular de per si prescrições morais. Consagrase unicamente àquilo que é, e não é possível derivar imperativos de
seus indicativos. Deixa entrever, todavia, o que seria uma ética que
assumisse suas responsabilidades em face de uma realidade humana
em situação (SARTRE, 2012, p. 763).

O que não quer dizer que o que tecemos até agora não faça mais sentido. Não é
disso que se trata aqui. Na verdade, o que queremos deixar claro é o fato, firmado pelo
próprio filósofo, de que do ponto de vista da ontologia nada disso, enquanto moral, é
possível. A existência precede a essência. O ser humano, em princípio, não é nem bom
nem mau. Primeiro o humano existe (SARTRE, 2012), isto é,

"Importantes pensadores e comentadores da filosofia sartriana concordam que a ontologia de Sartre
comporta em si, desde o início, preocupações éticas: AMORÓS (1989, 1990, 1991); BEAUVOIR (1963,
2005b); BORNHEIM (2007); FLAJOLIET (2005); GONZÁLEZ (1997); JEASON (1987); PERDIGÃO
(1995); SEEL (2005); SILVA (2004)" (HILGERT, 2011, p. 17). É preciso, então, estar ciente sobre a
diferença entre moral e ontologia em Sartre, na qual encontramos a distinção elaborada por Flajoliet:
ferenças de princípio entre moral e ontologia é que a primeira se coloca ao nível das condutas
existenciais concretas, enquanto que a segunda elucida as estruturas existenciais constitutivas do Para-si
[consciência humana]
(FLAJOLIET, 2005, p. 4 apud HILGERT, 2011, p. 11). Flajoliet
assinala, ainda, que a ontologia, por seu método fenomenológico, fornece indicações vinculadas à moral
futura, pois as determinações ontológicas do Para-si não são anuladas no momento em que precisa fundar
sua moral concreta (HILGERT, 2011).

a ética de Sartre não diz sobre o correto e o incorreto, o justo e injusto;
está aquém dessas determinações por entender que o homem é o lugar
de onde brotam essas determinações. Posteriormente, na existência
concreta, cada homem terá que se haver com esse tipo de conflito:
certo e errado, correto e incorreto, bem e mal, são noções que têm
origem no existir humano (HILGERT, 2011, p. 12).

Então, se o ser humano é o ser pelo qual surgem os valores, isso é uma
afirmação de que uma vez ele
original, as justificações serão, em princípio, sempre possíveis dentro do próprio
esclarecer, agora, é que, apesar da
ontologia não se voltar aos princípios morais, o sujeito, mesmo assim, tem parâmetros
para constituir uma moral, devido ao seu projeto. Em uma palavra, não é uma
contradição falar da moral via ao existencialismo de Sartre com a sua ontologia. A
moral exige uma ontologia, pois não se poderia falar em valores sem antes fundamentar
a condição de possibilidade da existência dos valores morais. Por isso, é bom frisar que
obviamente as condições ontológicas do ser humano não são anuladas ou canceladas no
momento em que precisa fundar sua moral concreta (HILGERT, 2011).
A MORAL NÃO COMO UMA LARGA MEDIDA VOLUNTARISTA
É preciso também tomar cuidado para não abarcar uma interpretação de que uma
tomada de consciência moral seja uma larga medida voluntarista de cada indivíduo para
consigo mesmo e para com os outros. Não é assim. Na verdade, essa intersubjetividade
que leva em conta o outro e o compromisso com a situação por ele significada, na qual
estão implicadas outras consciências também livres, mas também imersas em um plano
ôntico (a ordem do dado concreto da experiência) , é constituída por pessoas que estão
presentes em sua temporalidade de forma concreta, carregando consigo seu caráter de
alteridade, e não como
presença de outros, significa para o homem comprometer-se em um mundo cujas
Por isso,
Sartre clama a cada indivíduo a responsabilidade, pois por ser livre, ter autonomia de
escolha, o ser humano deve sempre e em todas as ocasiões assumir os
desdobramentos

de seus atos perante o mundo, já que a realidade humana se

caracteriza pelo fazer muito mais do que pelo ser.

É por o sujeito ser mesmo uma escolha, que ele angustia-se ante a
responsabilidade que pesa sobre seus ombros, pois é preciso escolher sempre, e, deste
modo, faz emergir uma escala de valores, um código moral determinado. No entanto,
já que é sabido que a liberdade que o filósofo comenta é sempre situada , por mais que
nossas escolhas e a atribuição de significados e valores sejam livres, elas envolvem
diretamente os outros, pois usamos o mesmo ambiente e a partir deste encontro com o
outro é que somos chamados a responsabilidade

BUENO, 2007, p. 106). No entanto,

mesmo assim, é possível ao ser humano não ser responsável? Isso não é possível, pois,
também

ana e dela terei inteira respons
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SILVA, 2004a, p. 59). Então, o que precisa ser considerado é que seja qual for a
escolha, é a sua escolha. Além disso, para Sartre, não ser responsável seria o mesmo que
não ser livre (SARTRE, 2012).
Com efeito, a escolha feita pelo sujeito não é um mero capricho ou voluntarismo
arbitrário, pois o ser humano já existe em um mundo dado por outros com as suas
significações, regras e morais, ou seja, o

-si surge em um mundo que é mundo
6

para outros Para-

. Há um mundo objetivo que o ser

humano ao existir já o encontra como constituído por Outros: a história (SARTRE,
2002). Deste modo, apenas será possível falar de critérios de bem e de mal, ou sobre a
moral, dentro de uma perspectiva histórica e por meio de referências temporais. O
humano em contato com os outros, permitirá conceber o empreendimento moral apenas
realizando-se no seio de um compromisso concreto no mundo, por uma moral que
assuma as condições reais da ação. Isto

a criação moral não poderá ser independente

das circunstâncias históricas
Por isso, as circunstâncias históricas, o Outro, enfim, as facticidades, longe de serem
impedimentos, são o que permitem, efetivamente, a eleição de valores e, portanto, o
advento da moralidade.

sem mundo, não há valor. [...] É preciso

estar separado de si mesmo por um mundo, é preciso querer, é preciso ser limitado para
TRE, 1983, p. 138).
Devido a isso, a liberdade sartreana, a responsabilidade e a moral vinculam
condutas particulares a uma regulação universal
condutas particularidades a uma regulação universal também já foi descrita por

O Para-si se remete a consciência humana na filosofia sartreana.

LEOPOLDO E
SILVA, 2015). Isso acontece, disse Sartre, porque a escolha subjetiva e a determinação
objetiva não se caracterizam como visões mutuamente exclusivas, mas sim uma relação
de reciprocidade que vem a ser propriamente a

dialética

do subjetivo-objetivo

(SARTRE, 2012)7. Essa questão é importante para o tema sobre a moral que estamos
expondo aqui, porque
uma teoria moral que pretenda dar conta das condições históricas da
ação, e não apenas de suas condições formais ou transcendentais, tem
que considerar que a realidade do sujeito, agente moral, se constrói na
tensão dialética experimentada entre a subjetivação e a objetivação
(LEOPOLDO E SILVA, 2010, p. 272).

E, por isso, podemos dizer que a compreensão da tal condição histórica coincide
com a

autêntica compreensão da condição ética do agir histórico ou do sujeito
(LEOPOLDO E SILVA, 2010, p. 272).
Assim, em última análise,
SARTRE, 2012, p. 144) e, como compreendido, a moral em uma perspectiva

sartreana é marcada pela dimensão histórica dos valores, isto é, é marcada por uma
dimensão concreta, acontecendo no mundo. O que é entendido, então, é que a moral, no
existencialismo sartreano, é possível, e as relações humanas e o surgimento do grupo
também são possíveis, já que comumente o coletivo comunga de certos valores. Assim,
afasta-se uma ideia superficial de um gesto de vontade soberana dos indivíduos como
um voluntarismo idealista, no qual a experiência histórica e seu sentido poderiam ser
transformados, pois, óbvio ficou que quando o sujeito age e inventa o valor, isto é, cria
a norma

como sabemos, enquanto, também e ao mesmo tempo, se coloca

sob as determinações objetivas que interiorizou

).

Sabido que essas determinações objetivas são a história, a cultura, o mundo, o Outro,
etc.

7

Como dito com outras palavras a respeito do subjetivo e objetivo em Sartre:
metodológica, porque a apreensão real da objetividade da história somente se faz pela compreensão das
mediações subjetivas; e a compreensão do sujeito histórico somente se faz pela integração das mediações
objetivas. Nas tensões que surgem dessa relação é que se constr
E SILVA, 2010, p. 273).

O OUTRO COMO IMPORTANTE PARA A EXISTÊNCIA MORAL
Lembremos bem que o Outro

ou nos termos de Sartre: o Para-outro , me diz

quem eu sou lá fora, como eu, reciprocamente, lhe digo quem ele é. Eu dependo do
Outro que depende de mim

para obter qualquer verdade

sobre mim é necessário que eu passe pelo outro

Desse modo,

não posso negar a existência do outro, pois o que seria de meu ser sem ele?8 E aqui há
um ponto relevante também, já que ao exteriorizar a objetividade que interiorizei, eu
interiorizei também o Outro que é o meu fundamento, que me permite ser um humano,
então, ao inventar as normas, faço-as exteriorizando de forma que implica esse Outro
(ou vários Outros), pois ele é importante para minha existência, como já sabemos. Da
mesma maneira, esse Outro também age de forma a se implicar comigo, já que eu sou
do mesmo modo um Outro para ele, sendo igualmente importante para sua existência.
Portanto, co

-como-

(MORRIS, 2008, p. 162).

-universal
conciliatórias usando o mesmo ambiente: um coletivo, por exemplo9. Com efeito, essa
nossa liberdade depende da liberdade dos outros e a liberdade dos outros depende da
nossa. Isso é o que se denomina de liberdade situada. Podemos, então, dizer que a
liberdade deve ser recíproca, na qual, a objetivação do valor e da moral acontece na
exata medida em que ocorre a reciprocidade (OLIVEIRA, 2013). O que se apreende é
que para haver a moral é preciso que o ser humano construa seus próprios valores
morais como escolhas situadas bem definidas que possam ser apresentadas a todos os
outros homens como possibilidades de realização por intermédio de uma escolha livre
que confere o significado existencial e autêntico para aquilo que se escolhe, mesmo que
inventado por outrem (PEREIRA, 2015, p.91).
A MORAL COMO POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO
Cabe compreender ainda é que para obter o valor, ou a moral, como
possibilidade de realização, é preciso apresentá-lo a todos os outros humanos, já que
liberdade não é necessariamente obter os fins escolhidos ou pura visão de um idealismo.
O outro me humaniza: talvez não fosse impossível conceber um Para-si totalmente livre de todo Paraoutro [...] Só que esse Para.
Isso não quer dizer que os projetos existenciais terão sempre pontos em comuns, há a enorme
possibilidade de existir conflitos.

Também quando se confere um significado, sentido, para aquilo que se escolhe, pode-se
escolher o que já foi inventado por outro (PEREIRA, 2015).
Percebemos, nesse caso, que a moral criada pela liberdade existe em um lado
concreto, ou seja, em um engajamento diante do outro. Em uma palavr
moral passa pelo problema da existência do outro

oda reflexão

OLIVEIRA, 2013, p. 134).

Portanto, a ideia de superficializar a ética e a moral pelo viés sartreano, advém, de certa
Ética, desde a
antiguidade, sempre se defrontou com o problema das relações entre a universalidade e
a singularidade

), o que, obviamente, não é o

nosso caso aqui. Em suma,
(SARTRE, 1978, p. 22), ou seja, escolhendo meu valor, mesmo particular,
ele possui validade universal, pois, através do engajamento, ele é reciprocamente
comprometido com o outro, da mesma forma o outro comigo. O outro está no cerne da
responsabilidade. Toda escolha é responsável e comprometida. Estabelecendo o
significando dessas relações de comprometimento, que permite a moral, Sartre consegue
abrir espaço para a vida social (OLIVEIRA, 2013).
MORAL COMO IMPLICAÇÃO SOCIAL
Entendemos que a moral surge em relação à existência do outro, só que cabe
destacar que a conduta moral não advém apenas perante o outro como indivíduo, como
também pelo desdobramento da liberdade e da responsabilidade do indivíduo na e pela
situação, pois, o absoluto da escolha não suprime a relatividade de cada época e, assim,

Isso é importante para desenvolvermos um esquema de entendimento sobre o
homem se faz [...] e se faz escolhendo sua moral, e
a pressão das circunstâncias é tal que não pode escolher senão uma, pois sua escolha é
sempre uma escolha em uma situação

Cléa Gois e Silva (1995)

afirma que, por a escolha ser sempre em situação, no caso, dentro da relatividade do
mundo já constituído, jamais ele deixa de escolher dentre vários valores já dados, assim,
podemos cogitar logicamente que outros sujeitos, imerso na mesma situação, podem vir
a escolher uma moral semelhante à desse outrem, surgindo sujeitos que compartilham
desse mesmo valor, ou seja, surgindo o grupo.

Precisamos entender isso um pouco mais: até o momento abrangemos que,
que nunca poderão deixar de escolher, por ser liberdade), havendo condições de que
mais de um sujeito compartilhe dos mesmos valores, ou, dos mesmos princípios morais.
Com efeito, cada sujeito identifica-se um com o outro perante a situação que, agora
como grupo, procuram superá-la, mas não porque a situação é a causa desta
identificação: não foi a situação em si e puramente que determinou a formação de um
grupo para superá-la, foram as escolhas individuais que, encontrando nesta situação um
fim comum, constituiu a tal situação como condição a ser superada. Somando a isso,
como dito, está também a importância do outro para a existência humana, isto é, o
sujeito agindo com base em valores reconhecendo a existência do outro e a cultura onde
está inserido (SARTRE, 2002).

caracterizada: 1) o outro é importante para a existência dos sujeitos como fundamento
cultura onde estão inseridos; 3) tais sujeitos não deixam jamais de escolher, pois são a
própria liberdade; 4) estão emersos em uma mesma situação; 5) assim, havendo
condições de compartilharem os mesmos valores; 6) surgindo, então, o grupo ou o
coletivo.
VALORES SUBVERSIVOS
Além de o sujeito continuar livre para escolher valores no mundo já constituído
e apreendendo que a moral passa pelo problema da existência do outro, ele pode negar
todos esses valores já dados ou já constituídos, surgindo certo valor inédito: ser
revolucionário, por exemplo. Só que como essa escolha é também na situação, na qual
outros humanos também estão imersos, esse valor inédito pode ser mais um objeto de
possibilidade de escolhas para os outros que estão nessa mesma circunstância,
ocorrendo a mesma lógica anterior comentada aqui: havendo condições de que mais de
um sujeito compartilhe desse mesmo valor inédito, e, portanto, esses sujeitos com suas
tornarão
exemplo, em subversivos.
Nesse caso, a subversão, então, é uma superação de uma situação de forma
original. Agora, devido a essa negação, há novas finalidades que não mais aquelas já
colocadas ou já dadas. Constata-se, nesse caso, uma total subversão do que Sartre

designa de situação. A subversão estrutura-se como ação. O grupo subversivo se forma.
ao homem é dado acusar pressões dos valores; ao homem é dado escolher e
agir com base em valores
superação e a negação da situação. Salientando também que, mesmo sendo um grupo, a
liberdade individual continua, pois, apesar de existir uma finalidade em comum, cada
um vai dar seu sentido próprio à escolha da tal finalidade em comum.
este
sentido, coloca os princípios morais da responsabilidade, do compromisso e do
engajamento

lógicos do existencialismo sartreano pelos quais

apresenta toda realidade humana (OLIVEIRA, 2013). Dessa forma, mais uma vez,
temos também em Sartre um sujeito social e histórico sem perder sua liberdade em
situação.
VALORES COMO REVOLUÇÃO EM UM MARXISMO: NÃO HÁ GARANTIA
QUE ISSO OCORRA
Mesmo entendendo o que foi discorrido até aqui, não temos garantia de que
certa revolução social aconteça, por exemplo. Somente há condição para que possa
acontecê-la. Não estamos mais no pensamento determinista mecanicista, o qual é tão
criticado por Sartre em Critica da Razão Dialética (1960)10. Vejamos também que Karl
Marx é reconhecido por fazer teleologia, por certos comentadores, mas, mesmo assim,
uma das interpretações possíveis é a de Admardo Serafim de Oliveira: o próprio Marx
(ADMARDO et. al., 2005, p. 226). Ainda a respeito disso, além do que foi proferido
agora sobre Marx, podemos nos remeter ao legado dos frankfurtianos11. Adorno e
Horkheimer tiveram o intuito de mostrar que soluções sobre a emancipação humana têm
um problema comum em boa parte da história da filosofia contemporânea: a teleologia.
É na segunda fase do pensamento de Adorno e Horkheimer12, sobretudo a partir da

O determinismo é uma filosofia que se baseia na ideia de que todos os acontecimentos físicos estão
predeterminados. Ou seja, de que tudo deriva de uma cadeia inevitável de causas e consequências.
Referente à Escola de Frankfurt, uma escola de teoria social interdisciplinar neomarxista.
O autor Vital Ataíde da Silva divide o pensamento dos frankfurtianos em três fases possíveis, sendo
uma
uma revolução proletária. Na segunda, há uma descrença na possibilidade de transformação. Seus textos
são do período do exílio americano. A terceira fase é m

publicação em conjunto da obra Dialética do Esclarecimento que temos uma visão
pessimista13

a humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano,

está se afundando em uma nova espécie de barbárie
1985, p. 11)14

HORKHEIMER,

suas obras são marcadas por uma linha crítica e pessimista em

relação ao processo de emancipação do sujeito (OLIVEIRA; FERNANDES, 2011, p.
2)15.
Isso mostra que uma certeza absoluta ou coisa que o valha, como teleologia ou
mecanicismo, sobre as ações humanas parece ingênua, seja isso na ciência, como a
psicologia e a sociologia, seja na filosofia16. Ainda a respeito disso, Luciano Donizetti
da Silva descreve tal ingenuidade de forma mais opositora, chamando-a de utópica da
É, por exemplo, o caso do homem
pobre bem-aventurado (BÍBLIA, 1993, Lc 6:20) que, porque sofre fome, frio, doença,
etc., é feliz e será merecedor do paraíso cristão; e esse homem nada precisa fazer, visto
Jesus já tê-lo salvado

DONIZETTI DA SILVA, 2017, p. 229). Donizetti da Silva

continua também tecendo a respeito disso, só que agora fazendo comparações com o
inda que o Reino de Deus [...] sejam colocados como algo a ser
alcançado, há que se considerar que nesse caso não caberá ao homem escolher seu
futuro: assim como a história da luta de classes levará, irremediavelmente, ao
comunismo

DONIZETTI DA SILVA, 2017, p. 231), como pensam certos marxistas,

especialmente os mecanicistas e os teleológicos.

que sobressaem a critica cultural e da educação e a busca de saídas, consideradas por seus críticos como
Esse pessimismo advém do pensamento de que a razão que se queria emancipadora foi, desde a época
de Homero, uma razão que privilegiava a dominação da natureza e, por fim, do homem pelo homem
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985).
O
(SILVA, 2007, p.11).

-

pessimista
que só pode vir depois da reflexão ontológica.
Acerca da ingenuidade de uma perspectiva teleológica partindo de Karl Marx, para certos teóricos, e de
Adorno e Horkheimer deve ter como base a ideia de que, apesar do necessário desenvolvimento das
contradições capitalistas, tal regime não desapareceu ao contrário, ele, aliando-se aos aparatos
tecnológicos, solidificou-se. Ou melhor, é importante notar como as angústias intelectuais de Adorno e
Horkheimer se realizaram através das perguntas que visaram responder em suas obras. Segundo
Domingues (2004, p.73), a principal questão a ser respondida para a Escola de Frankfurt, seria o porquê
da não-ocorrência da revolução proletária socialista nos países avançados do Ocidente
2015, p. 71).

Segundo Donizetti da Silva, a realização dessas utopias calcadas no mito exigirá
sempre a ação de uma força estrangeira (Jesus, leis dialéticas, leis da história, leis da
natureza, mão invisível etc.), e não importa o que se faça, o resultado será sempre o
mesmo. O homem que confia em uma mão invisível não há nada a fazer tanto quanto
também nada pode aquele homem que deixa a cargo da lei da natureza ou da lei da
dialética decidir o seu futuro (DONIZETTI DA SILVA, 2017). Certo marxismo
mecanicista ou teleológico que retira um Deus da sua teoria, que queira distinguir-se do
modelo cristão, tem o fato de que, em nome da razão, a utopia ainda realiza o mundo do
homem racional. A exigência que diz respeito a uma razão em detrimento de um Deus,
faz do homem utopiense já um Deus; ou ao menos semideus, pois somente assim a
Utopia pode ser verossímil

DONIZETTI DA SILVA, 2017, p. 232).

Já com o pensamento sartreano, nos soa diferente no que diz respeito ao
pessimismo frankfurtiano, porque não há uma teleologia à lá marxista mecanicista
nesse pensamento. A distinção de Sartre para com outros filósofos citados há pouco, é
que ele presa por um cuidado ainda necessário para se evitar um idealismo ou uma visão
mecanicista. Sartre buscou mostrar o erro daqueles que colocavam a teoria acima dos
fatos, devendo estes adequar-se àquela:
[...] o resultado da separação estabelecida entre a teoria e a prática foi
o seguinte: transformar esta em um empirismo sem princípios e aquela
em um Saber puro e cristalizado. Por outro lado, imposto por uma
burocracia que não queria reconhecer seus erros, o planejamento
tornava-se por isso mesmo uma violência perpetrada à realidade [...]
essa violência tinha como contrapartida um idealismo absoluto:
submetiam-se a priori os homens e as coisas às idéias; se a
experiência não confirmava as previsões, é porque estava equivocada
[...]

simplificando

grosseiramente

os

dados

e,

sobretudo,

conceitualizando o acontecimento antes de tê-lo estudado. E não
quero falar somente dos comunistas, mas de todos os outros
simpatizantes, trotskistas ou trotskizantes (SARTRE, 2002, p. 31).

Assim, a filosofia de Sartre combate a ingênua teleologia,

ou a utopia, segundo

Donizetti da Silva (2017) , que impregnou as interpretações dominantes do marxismo
de sua época, considerando tal marxismo como um idealismo, pois não se pode
compreender a realidade histórica a partir de idéias pré-concebidas (SARTRE, 2002).
Por isso, Sartre afirma que

o voluntarismo marxista que se compraz em falar de análise reduziu
essa operação a uma simples cerimônia. Já não se trata de estudar os
fatos na perspectiva geral do marxismo para enriquecer o
conhecimento e para iluminar a ação: a análise consiste unicamente
em se desembaraçar do detalhe, em forçar a significação de alguns
acontecimentos, em desnaturar fatos ou, até mesmo, em inventá-los
(SARTRE, 2002, p. 34).

Portanto, os conceitos abertos do marxismo se fecharam, já não são esquemas
interpretativos: apresentam-se para si mesmos como um saber já totalizado (SARTRE,
2002). O que se entende é que
a utopia [...] de todos os homens que negaram a liberdade em favor de
algum modelo de mundo e homem, repete-se nessa ciência utópica
que, por suas leis, vai realizar a história humana; a filosofia da
liberdade, ao contrário, não oferece modelos, não pode antevê-los, não
pretende controlar o que virá

saber do futuro não é muito diferente

de prometer que, no fim da história, o Reino dos Céus ou o Paraíso
Platônico serão realizados (DONIZETTI DA SILVA, 2017, p. 239).

Dessa forma, os outros tantos preferem o paraíso imaginado a alguma livre
r

religioso

ou político

que, com mais eficiência, o aliviarão de si mesmo (e de sua culpa

(DONIZETTI DA SILVA, 2017, p. 241). Mas, a liberdade quando engajada na história
revela que o homem é livre e r

omem é livre em sua

situação, não importa qual seja ela. A ética, o futuro humano, é um caminho que se
trilha, e não a reificação do próprio caminho (DONIZETTI DA SILVA, 2017, p. 241).
Assim, ao considerar Sartre, sigamos, de certa forma, a lógica de Fleck
deste se voltar para a outra questão: o pessimismo frankfurtiano
que esse cuidado

apesar

e, por isso, não penso
humana seja um

problema teórico no existencialismo sartreano, senão a conclusão coerente de suas
análises e observações a respeito de uma ingênua teleologia. Neste sentido, criticar de
mistificação da política

uma teoria é uma espécie de diversionismo17: importa

No sentido de tentar escapar dos assuntos que causam desconforto aos seus interesses, desviando o foco
das atenções do assunto principal (assunto ingrato ao sujeito) para outro assunto menos polêmico ao
mesmo, ou mais polêmico para outrem. Enfim, trata-se de manobra ou estratégia usada para desviar a
atenção do que está em discussão.

unicamente saber se suas conclusões derivam de análises corretas. Se o diagnóstico for
bem feito, não há que se lamentar a teoria por ter chegado a tais conclusões (FLECK,
2017). Como também podemos nos voltar ao Schwarz, o qual afirma que
solução revolucionária e a esterilidade da política eleitoral são diagnósticos, e não
preferências. Pode(SCHWARZ, 2012, p. 50). Isto é, o fato do existencialismo sartreano revelar como
ingênua a teleologia é diagnóstico, e não preferências.
Só que se uma possível revolução pode existir, ela é constituída pelos homens
em suas relações de modo intersubjetivo e pela responsabilidade que é intrínseca à
liberdade em cada um, visando um remanejamento em uma situação de necessidade que
o levarão à ação revolucionária (SARTRE, 2002).
E, como dito, se eu escolho superar um dado, isso não é uma escolha arbitrária.
Como possibilidades, eu me reconheço na e pela situação perante o Outro e o mundo já
dado. Então, fica mais evidente de que a escolha somente é possível a partir da situação
histórica e da relação intersubjetiva. Portanto, diante da liberdade, o julgamento moral
se torna possível para Sartre, justamente porque as escolhas se dão em face dos outros,
ato no qual o homem atribui sentido

(ALMEIDA,

história e devolvêDesta forma, diz Perdigão, só estou capacitado a formular um juízo objetivo,
saber-me de determinado modo [...] porque esse tipo de autoconhecimento passa pelo
Outro (PERDIGÃO, 1995, p. 143). Esse Outro é a pessoa, o marxismo (que é formado
por pessoas), a sociedade, a cultura, a história, o mundo já aí constituído por vários
outros etc. Essa questão é expressa por Sartre, de forma bem poética, na carta em que
Daniel escreve a Mathieu no romance Sursis18:
durante um instante, foste o mediador entre mim e mim mesmo, o
mais precioso do mundo aos meus olhos, pois esse sólido e denso que
eu era, que queria ser, tu o percebias tão simplesmente, tão
vulgarmente, como eu te percebia. [...] Compreendi, então, que a
gente só se podia alcançar através do juízo de outrem [...] Que
angustia descobrir subitamente esses olhos como um ambiente
ursis é um romance de autoria de Sartre, estabelecendo a segunda parte da sua trilogia Os
Caminhos da Liberdade

universal do qual não posso fugir [...] Transformo para uso próprio, e
com toda a tua indignação, a palavra imbecil e criminosa de vosso
p

pois quanto

mais eu pensava menos me parecia existir

e digo: vêem-me, logo

existo (SARTRE, 2005, p.398).

Tal afirmativa sartreana do cogito

vêem-me, logo existo , exprime essa

fundamental condição que nos liga irremediavelmente ao Outro (com um fundo de
vários outros: a sociedade), principalmente se pretendemos alcançar uma compreensão a
respeito de nós mesmos. Isso, à luz de Sartre, é o que o marxismo propôs a fazer: sendo
esse Outro como media
(SARTRE, 2002, p. 75).
A militância, como no marxismo, é uma ação moral, e é importante não para
mudar de maneira causal a vida de outrem, mas como possibilidades outras de mudança,
como condição ou como um escolher-se contingência de valores frente ao Outro.
Logo se faz valer que o social é sustentado, em última análise, pelo cuidado que
nos engaja a nos preocupar conosco mesmos, bem como nos leva a ajudar os outros a
fazerem o mesmo, dando sentido às coisas, na medida em que as inserimos a uma das
dimensões de nosso projeto existencial. Assim, a nossa responsabilidade é muito maior
do que poderíamos supor, porque ela envolve toda a humanidade (SARTRE, 1978, p.
219).
O SUPOSTO CONCEITO DE MORAL EM SARTRE
Entendemos é que Sartre tenta evitar a sistematização do conceito de moral.
Apesar de que, como dito, de certa forma, a tal moral permeia a sua filosofia, porque o
filósofo, em última análise, mostrará que a moral é um empreendimento individual,
subjetivo e histórico que se dirige a um universal,
mas não mais ao universal abstrato (formalismo kantiano), mas ao
universal concreto (conjunto de homens que se encontram na mesma
situação histórica). Há aqui uma tentativa de sair do absolutismo
abstrato que coloca o ser acima do fazer, mas também a tentativa de
não cair num total relativismo, em que cada um escolhe seus valores e
é indiferente aos valores do outro (MARA DE SOUZA, 2014, p. 356).

A moral agora se identifica com o próprio fazer-se no mundo e também ao fazer
o mundo, faz-se a si mesmo e aos outros nele (MARA DE SOUZA, 2014). Com efeito,
e isso é preciso deixar manifesto, se a moral tem como fundamento apenas a liberdade,
não temos, como poderíamos imaginar em um primeiro momento, um relativismo
ão se trata, em Sartre, de pensar a moral como a escolha realizada por cada
homem que não se reflete nas escolhas de um certo grupo, de uma certa situação
histórica em comum

MARA DE SOUZA, 2014, p. 356). Isto é, a liberdade é sempre

situada: para a filosofia sartreana, a escolha individual é ao mesmo tempo colocação de
um universal (MARA DE SOUZA, 2014)19.
O que estamos tentando esclarecer, aqui, é que podemos perceber a atitude de
m levar esses
valores morais ao uma espécie de livre-arbítrio, já que a idéia de situação é uma de suas
máximas. Ou seja,
é a tentativa de pensar a moral sempre na esfera da convivência tensa
entre os contrários, uma tentativa de não partir de um Ser que ignora a
existência (o Absolutismo das Normas, o Universal abstrato, uma total
transcendência) mas sem cair, assim, num relativismo total (numa
total imanência) (MARA DE SOUZA, 2014, p. 357).

Então, em nenhum momento se deve pensar uma possível moral na filosofia
sartreana como uma total imanência, como vindo de uma particularidade totalmente
indiferente ao grupo ou à condição humana. Isso seria absurdo para Sartre. Ou seja,
Sartre pensa as dicotomias de modo a não separar os termos de forma concreta, evita um
dualismo:
ao partir do particular leva ao universal, o qual, por sua vez, está
intrinsecamente ligado ao particular (o universal é encontrado na
história; assim como o absoluto é encontrado no relativo) (MARA DE
SOUZA, 2014, p 359).

O ser-no-mundo20, este na perspectiva de Sartre, não elimina a transcendência, a
qual, por sua vez, não pode ser pensada sem estar-no-mundo. Assim é que a moral pode
Como dito, a liberdade não suprime a relatividade de cada época ou história/cultura.
Não estamos utilizando esse conceito nos referindo ao Heidegger em si, mas sim na perspectiva que
Sartre o trata a liberdade é acessível pelo engajamento do indivíduo no mundo; pelo homem
mergulhado na contingência, na finitude, na adversidade: é o homem em situação. Portanto, é o seu serno-mundo que lhe possibilita o ato criativo
Sartre recorre ao conceito

ser apreendida na filosofia de Sartre: nunca só absolutismo e ao mesmo tempo nunca só
relativismo, nunca só um universal e nunca só um particular. O filósofo procura
demonstrar que é impossível então pensar a moral a partir de uma moral normativa
absoluta abstrata ou como uma espécie de divindade21. Também ao colocar os nossos
valores no mundo, tendemos a universalizá-los concretamente perante o outro e ao
mundo já dado, ou seja,
Sartre mostra que a questão moral não é uma realidade do âmbito da
divindade

supondo sua existência concreta , por ser um problema

estritamente humano, com existência apenas em meio a homens
(GALLO; LIMA, 2005, p. 63).

Isso é possível porque a consciência humana é o fazer-se do existente, mas o que
cada um pode fazer de si está em estrita dependência das relações de alteridade e das
determinações objetivas, isto é, a realização do Para-si enquanto projeto de libertação
ocorre por via de condutas que sintetizam a liberdade de ação do sujeito com as
determinações do mundo

LEOPOLDO E SILVA, 2004b, p. 28). Só pode

haver consciência livre enquanto comprometido em um mundo resistente. Fora deste
comprometimento, as noções de liberdade, determinismo e necessidade perdem
inclusive seu sentido (SARTRE, 2012, pp. 594-595).
Portanto, ao escolher uma moral é também uma espécie de condição de atribuir
os sentidos pessoais e, parafraseando Silvia Lane, confrontágeradas pela atividade desenvolvida pelo

(LANE, 1991, pp. 16-17)22, e,

consciência do indivíduo, que é indissociável enquanto de si
)

odemos, no entanto,

julgar moralmente, porque, como já disse, é em face dos outros que escolhemos e nos
(SARTRE, 1978, p.19).

de ser-no-mundo de Heidegger para ampliar a experiência cartesiana, limitada a uma teoria de
-node Heidegger, Sartre agrega concretude (não reflexiva)
ao cogito cartesiano, desloca a questão do conhecimento para uma esfera ontológica (MOURA, 2011).
Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazovi
flexão
não passa por aí. Deixando de lado a discussão em torno da existência de Deus, Sartre mostra que a
para nós no sentido de causa e efeito. Podemos,
então, entender esse termo como uma espécie de desdobramento, já que causalidade, como existente nas
ciências naturais (enquanto ideias cartesianas), não faz sentido para a filosofia sartreana, já que toda
consciência é consciência (de) alguma coisa.

Também é curioso que uma das frases mais conhecidas de Sartre tenha sido
responsável por colocar o Outro em uma dimensão de pura radicalidade
os outros

inferno são

Esta famosa frase, escrita na peça Entre quatro paredes, é radical porque

[...] aquele [sujeito] não pode escapar

mesmo se for, simplesmente, para negá-la

da

alteridade e do encontro com o outro
Como, então, pensar uma possível moral em Sartre sem a implicação com o
outro? Para nós, isso não nos parece admissível. Como visto aqui, ponderar o sujeito
diante de uma presumível moral sartreana exige que o outro esteja implicado nela. Do
mesmo modo, ao discorrermos aqui sobre a moral, percebemos mais uma vez que em
Sartre é possível considerar o sujeito como um ser social.
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