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“[...] Encara-te a frio, e encara a frio o que somos...  

Se queres matar-te, mata-te...  

Não tenhas escrúpulos morais, receios de inteligência!...  

Que escrúpulos ou receios tem a mecânica da vida? 

 

Que escrúpulos químicos tem o impulso que gera  

As seivas, e a circulação do sangue, e o amor?  

Que memória dos outros tem o ritmo alegre da vida?  

Ah, pobre vaidade de carne e osso chamada homem.  

Não vês que não tens importância absolutamente nenhuma? 

 

És importante para ti, porque é a ti que te sentes.  

És tudo para ti, porque para ti és o universo,  

E o próprio universo e os outros  

Satélites da tua subjectividade objectiva.  

És importante para ti porque só tu és importante para ti.  

E se és assim, ó mito, não serão os outros assim?” 

  Álvaro de Campos 
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                                                                                                                                             RESUMO 

 

Sartre (1905-1980) foi um filósofo e escritor existencialista francês, sua teoria dialoga 

principalmente com a fenomenologia de Husserl e de Heidegger, além do marxismo, num 

momento posterior de seus escritos. Seu pensamento, conhecido como Existencialista, 

influenciou a construção tanto de escolas filosóficas quanto perspectivas psicológicas 

distintas, que abordam o homem como ser concreto, ressaltando como ponto de partida o 

homem existente, inserido numa realidade contextualizada, na história, a qual ele influencia 

e é por ela influenciado, num movimento dialético. O autor parte da concepção de 

consciência intencional de Husserl, destituída de conteúdo, que apreende o mundo e, ao fazê-

lo, espontânea e inevitavelmente confere significado ao que foi apreendido. Tais 

significações são frutos da relação com a realidade, das escolhas feitas à luz do livre projeto 

de ser, que é sempre fruto das condições materiais, sociais e históricas em que sujeito se 

encontra (objetivo) e da sua apropriação ativa desse contexto (subjetivo). A compreensão da 

realidade humana passa, portanto, pelo movimento dialético de compreensão entre o objetivo 

e o subjetivo, o que Sartre nomeia de método progressivo-regressivo. Esta pesquisa propõe 

realizar uma reflexão acerca de como esta filosofia existencial de Sartre pode nos ajudar a 

compreender o suicídio, a fim de deflagrar as consequências do ato de recusa à condição 

fundamental de se fazer ser. O suicídio pode ser entendido como uma escolha por não ser 

mais, por não escolher mais, configurando-se como uma renúncia à liberdade que, na 

filosofia sartreana, é o próprio processo de construção de si mesmo: do ser que não é 

determinado por um a priori e, portanto, não carrega em si mesmo um sentido 

predeterminado e tem que se escolher a todo instante. Assim, nosso objetivo é, a partir do 

pensamento de Sartre, compreender os elementos constitutivos do fenômeno suicídio, 

problematizando suas relações com a liberdade e a rejeição das escolhas. Para tanto, optou-

se por uma pesquisa teórica na qual se entrelaçará os três níveis da obra sartreana, o nível 

literário, o filosófico e o metodológico a fim de constituir um universo de pesquisa capaz de 

fornecer elementos para a compreensão das escolhas humanas, dentre elas, o momento 

crucial de continuar vivendo ou não, possibilitando pensar o suicídio a partir das relações 

que este possa ter com as categorias do pensamento sartreano. 

Palavras-chaves: Liberdade; Morte; Vertigem; Destruição; Má-fé. 
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ABSTRACT 

 

Sartre (1905-1980) was a French existentialist philosopher and writer, his theory discusses 

mainly with the Husserl and Heidegger's phenomenology, in addition to Marxism, a moment 

later in his writings. His thought, known as Existentialism, influenced the construction of 

both philosophical schools and distinct psychological perspectives, which deal with man as 

a concrete being, emphasizing as a point of departure the existing man, inserted in a 

contextualized reality, in history, which he influences and is influenced by, in a dialectical 

movement. The author starts from the Husserl's conception of intentional awareness, devoid 

of content, that apprehends the world and, in doing so, spontaneously and inevitably gives 

meaning to what was apprehended. Such meanings are fruits of the relationship with the 

reality, from the made choices according to the free project of being, which is always fruit 

of material, social and historical conditions in that the subject is (objective) and from its 

active appropriation of this context (subjective). Therefore, the understanding of human 

reality passes through the dialectical movement of comprehension between the objective and 

the subjective, which Sartre named progressive/regressive method. This research proposes 

to carry out a reflection on how this Sartre's existential philosophy can help us to understand 

the suicide, in order to bring about the consequences of the act of refusal to the fundamental 

condition of making oneself to be.Suicide can be understood as a choice of not being 

anymore, of not choosing anymore, configuring it as a waiver of the freedom that is, in 

Sartre's philosophy, the own process of oneself construction: of the being who is not 

determined by an a priori and, therefore, does not bear in himself a predetermined sense, 

and who has to choose all the time. Thus, our aim is, from Sartre's thought, to comprehend 

the constitutive elements of the suicide phenomenon, problematizing their relations with the 

freedom and the rejection of choices .  Therefore, we have opted for a theoretical research 

in which the three levels of Sartre's work will be entangled, the literary, the philosophical 

and the methodological levels, in order to constitute a universe of research able to provide 

elements for the comprehension of human choices, among them, the crucial moment whether 

to continue living or not, allowing to think the suicide from the relations that it may have 

with the categories of Sartre's thought. 

Key words: Freedom; Death; Vertigo; Destruction; Bad faith. 
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INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno do suicídio tem suas raízes históricas desde as sociedades primitivas, os 

primeiros registros datam de 2.500 a.C. na cidade de Ur na mesopotâmia (Netto, 2007), 

permaneceu como um elemento da vida em sociedade nas culturas orientais, egípcias, hindu 

e até mesmo naquelas culturas denominada bárbaras pelo povo grego (Kalina & Kovadloff, 

1983), o que torna o suicídio, um fenômeno cuja origem é difícil precisar. Jamison (2002) 

aponta como improvável que o homo sapiens tenha sido o primeiro a levar a cabo o ato de 

tirar a própria vida deliberadamente e, que de uma perspectiva evolucionista, essa 

pressuposição seja possivelmente arbitrária. Tomar como objeto de investigação o suicídio, 

é falar sobre a vida, ou melhor, do aspecto indissociável da dicotomia morte e vida. A morte 

é a única certeza da humanidade e está ligada a ela por fatores biológicos inexoráveis. Para 

além disso, a morte é constitutiva do próprio homem em sua historicidade. Negar o 

fenômeno da morte é negar a própria finitude que constitui o homem como ser histórico e 

cultural, finitude essa em que o homem é em um primeiro momento um resultante. É o 

homem que traz ao mundo o nada, e esse nada é que permite que seja uma consciência 

intencional, que vise algo que não é si mesmo. Só aquele que contém o nada é que pode se 

preencher de mundo (Sartre, 1943/200). De acordo com Hilmam (1964/1993) e Jaminson 

(2002), apesar dos inúmeros estudos a respeito do suicídio, em sua maioria de caráter apenas 

quantitativo, ainda carece uma investigação mais profunda sobre o fenômeno. Outro 

problema que leva a uma dificuldade na compreensão da temática, é que nas sociedades 

ocidentais, por exemplo, o suicídio é quase sempre julgado e envolvido em preconceito, o 

que o leva a um silêncio que pode até mesmo ser considerado um tabu (Rodrigues, 2009).  

Para os existencialistas, em especial Camus (1942/2005), o suicídio e o absurdo são 

temas centrais co-extensivos, pois o suicídio seria um julgamento sobre a vida, se ela vale a 

pena ou não ser vivida. Segundo Angerami (1986), para Sartre, outro existencialista, o 

suicídio configura-se como um modo de ser-no-mundo assumido pela liberdade, o que o 

torna uma escolha consciente, à medida que segundo sua filosofia, somos livres até para nos 

matarmos.  

Dessa forma, o suicídio se caracteriza não só como um tema complexo e desafiador, 

mas também como um questionamento radical e profundo sobre a própria vida e sua 
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condição, o que eleva-o a uma categoria de problema importante tanto para a Filosofia como 

para a Psicologia. Contundo, a discussão que se pretende desenvolver neste trabalho, pauta-

se não somente na descrição dos elementos constituintes do fenômeno, mas, também, na 

prerrogativa da possibilidade de análise do próprio fenômeno no modo como se apresenta à 

fenomenologia, em sua profundidade. Em outras palavras, intenta-se situar o fenômeno 

suicídio, a esfera de sua própria constituição enquanto fenômeno, por meio de uma leitura 

fenomenológica. Assim, antevê-se a necessidade do adentrar a fundo no fenômeno, para 

além da mera explicação, com o objetivo de descrever o fenômeno posto ao lado do ato em 

que o mesmo é gerado. É no encontro do ato, o qual constitui o indivíduo, é que está presente 

o fenômeno no modo com que se articula em seus vários aspectos. Partindo então desta 

perspectiva, entende-se que o fenômeno do suicídio se mostra de forma singular na vida do 

indivíduo concreto, mas, essa forma singular é ao mesmo tempo uma forma incompleta, em 

que há sempre facetas a desvelar (Cavalieri, 2009). Como ressalta Hilmam (1964/1993), o 

suicídio não está lá fora, nos hospícios, nas prisões, nos outros; ele está aqui dentro, no nosso 

lar, na nossa família, em nós mesmos. O suicídio é uma possibilidade marcadamente humana 

e, assim, passível de ser escolhida por qualquer indivíduo, é uma recusa e um julgamento da 

vida, de uma vida concreta e singular (Sartre, 1943/2000).  

Um nome significativo para a possibilidade de falar do suicídio na dimensão 

fenomênica, e de sua constituição existencial, é o filósofo e escritor existencialista francês 

Jean-Paul Sartre (1905-1980) que vivenciou intensamente a eclosão das duas Grandes 

Guerras, o que o levou a interessar-se pelas principais questões de seu tempo, como a política 

e a questão do sentido da vida, ou da falta dele (Moravia, 1985). Sartre era sem dúvida um 

intelectual inquieto e desraigado, que acreditava que o homem é um ser condenado a ser 

livre e, portanto, totalmente responsável por suas ações. O seu projeto de liberdade 

concretiza-se em suas ações e na sua tentativa de viver para escrever e exprimir o mundo a 

partir de suas obras. Nas obras literárias teve a possibilidade de engajar sua filosofia no plano 

concreto de seus personagens, tornando-o um dos maiores escritores do século XX (Moravia, 

1985). 

O pensamento sartreano, compõe-se pela constatação do absurdo da vida, da falta de 

um sentido a priori, decorrente do reconhecimento da liberdade como ontológica, do nada 

que somos. Para Sartre (1943/2000) a morte é pensada como um absurdo ainda maior do que 

a vida, uma vez que destitui a mesma de qualquer significação ou sentido que tenta-se dar a 

ela. A questão do significar a vida está presente em muitos de seus livros, tanto filosóficos 
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quanto literários, o que torna a discussão do suicídio possível em sua teoria. Portanto 

elegemos a filosofia existencial sartreana como nosso referencial teórico para pensarmos e 

tentarmos compreender o suicídio. 

Percebemos na filosofia de Sartre a ausência de conceitos fechados e prontos, estando 

suas ideias permeadas por toda sua obra, na qual elas vão se construindo e se 

complementando ao longo de seus textos. Tal fato se deve à influência que sofreu da 

fenomenologia de Husserl, defendendo que a realidade é sempre apreendida por uma 

consciência intencional, uma subjetividade, a realidade só é realidade na presença do 

homem e, neste sentido, a realidade é sempre uma realidade humana (Maheire, 1994, p. 

106). Sartre elabora suas reflexões filosóficas a partir do método fenomenológico de Husserl, 

apesar de tecer algumas críticas sobre o mesmo e superá-lo em alguns aspectos. A partir 

dessa escolha da fenomenologia como método Sartre expressa que só é possível conhecer a 

partir do trabalho de pensamento sobre os fenômenos, ou seja da relação que temos 

(consciência) com os objetos e o mundo, como essas coisas se mostram à uma consciência. 

Assim, é através das experiências do homem concreto e situado que ele parte para pensar 

sua ontologia e sua filosofia, suas unidades de análise são os comportamentos humanos, 

como as condutas de interrogar-se e de envergonhar-se, por exemplo.  

Em consonância com sua teoria e metodologia, optou-se nesta pesquisa pela mudança 

das pessoas do discurso no texto, da primeira do plural para a primeira do singular, devido à 

necessidade de se ater ao estilo de escrita sartreana. Tal mudança justifica-se pela 

necessidade de resguardar a riqueza presente na sua filosofia, fecundidade que está contida 

na forma, modo pelo qual ele estiliza sua escrita e que denota os princípios norteadores de 

seu pensamento: a fundamentação na consciência intencional. Isto significa que este estilo 

de escrita é uma escolha metodológica, pois contém o gérmen da sua filosofia, a alusão a um 

eu que sempre tem de fazer referência a si como autorreflexão, para conhecer. As reflexões 

do pensamento do autor têm como base a possibilidade de conhecer do sujeito 

transcendental, sua base filosófica fenomenológica, na qual o conhecimento só é possível a 

partir de uma consciência. Desta maneira optamos por conservar a primeira pessoa do 

singular quando julgamos ser necessário para melhor compreensão dos conceitos imbricados 

no texto. Mantém-se a forma para preservar o conteúdo. Afora isto mantivemos a forma 

corrente da primeira pessoa do plural   
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Cohen-Solal (1986/2007), biógrafa e uma das maiores especialistas em Sartre, aponta 

que, embora seja possível dividir e classificar a obra de Sartre de diversas maneiras, ela é 

melhor compreendida a partir de uma abordagem global, visto que os temas presente em sua 

obra se complementam e se superpõe, numa interdependência dos diferentes gêneros. Como 

escritor, sua obra é bastante extensa, abarcando tanto ensaios teóricos e técnicos, como 

romances e peças de teatro, na qual ele mantém uma certa relação interna dos temas 

abordados em suas obras. 

Seu pensamento influenciou a elaboração tanto de filosofias quanto abordagens 

psicológicas que abordam o homem como ser concreto, ressaltando como ponto de partida 

o homem existente, inserido num contexto, na história, a qual ele a influencia e é por ela 

influenciado, num movimento dialético. Schneider (1994) nos lembra que, apesar das 

diferenças das suas bases culturais e epistemológicas, o Existencialismo e a Psicologia Social 

Crítica têm comum a concepção histórico-dialética da realidade, o que abre uma vasta 

possibilidade de diálogo entre elas. A partir desta concepção partilhada da realidade como 

processo histórico sempre em curso, resultante da ação de homens concretos, podemos falar 

de uma tentativa de apreensão deste homem a partir de suas relações materiais, com o 

mundo, com o outro e consigo mesmo, pois o homem enquanto consciência intencional é 

sempre em relação a alguma coisa ou alguém. 

Segundo Sartre (1943/2000) somos consciências sem conteúdo que apreendem o 

mundo e ao fazê-lo espontânea e inevitavelmente doamos significado ao que foi apreendido. 

Tais significações são frutos da relação com a realidade, das escolhas feitas à luz do livre 

projeto, o que explica a falta de significação a priori da própria existência humana. A partir 

disso podemos observar que os seus textos discutem questões acerca do ser, da liberdade, da 

angústia, das suas ações e dos sentidos e valores assumidos por estas, temas que podem ser 

pertinentes em relação à discussão do fenômeno suicídio. Estes temas estão presentes por 

toda sua obra e em algumas de forma mais acentuada como O ser e o nada (1943/2000) e no 

romance A náusea (1938/2005); na questão do suicídio podemos encontrar uma pequena 

incursão em sua trilogia Caminhos da Liberdade: A idade da razão (1945/2005), Sursis 

(1947/2005) e Com a morte na alma (1949/2005). 

 Seu primeiro romance publicado, A náusea (1938/2005), trata-se de um livro de 

grande importância, pois aborda elementos fundamentais de sua teoria, sendo o ponto de 

partida para suas reflexões existenciais que culminarão na sistematização teórica e 
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ontológica em O ser e o nada (1943/2000), como a questão da falta de sentido da vida, de 

sua gratuidade e absurdidade. Trata-se de um diário de Antoine Roquentin, historiador que 

viajou a Europa inteira e se estabeleceu em uma pequena cidade da França, Bouville. Em 

um dado momento da narrativa o personagem se desencanta de sua vida e da sociedade, é 

acometido por um sentimento de estranheza de si mesmo, a náusea, e se depara com o vazio, 

com a ausência de sentido da vida em si mesma. Um homem que por se escolher também 

escolhe por todos os outros, responsável por si e por todos. O que fazer de sua vida? O que 

fazer de seu ser? São algumas das questões que Roquentin se faz ao perceber que deve ser 

ele a dar tal sentido, o que está em questão é o próprio projeto de ser do personagem, 

deparando-se com a liberdade e a responsabilidade ontológica no desenrolar do enredo.  É 

um questionamento do seu próprio ser ao descobrir a contingência, a gratuidade, pois viver 

não é necessário, mas sim um ato contínuo de escolha (Schneider, 2006, p. 57). 

 O livro O Ser e o Nada: ensaio de ontologia fenomenológica é um tratado filosófico 

publicado pela primeira vez em 1943 no qual ele propõe uma nova ontologia, influenciada 

pela sua leitura da fenomenologia de Husseel e Heidegger. Sartre afirma a fenomenologia 

como o método filosófico capaz de romper com as tradições subjetivistas e idealista ao 

pretender um acesso imediato à realidade. Contudo ele faz a crítica necessária para que esta 

teoria volte “às coisas mesmas” e não se enverede para um rumo idealista, que ele considera 

que Husserl tenha tomado ao postular alguns conceitos como auto evidentes e absolutos. Do 

mesmo modo, Sartre tece considerações, reflexões e críticas acerca das ontologias e 

epistemologias do Pensamento Moderno e propõe uma nova ontologia, rompendo tanto com 

os idealistas quanto com os racionalistas que ele considera que confundiram ontologia e 

epistemologia ao discutir a relação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível 

(epistemologia) acharam que estavam então discutindo a verdade sobre o ser da realidade 

(ontologia). Sartre então propõe o retorno à discussão entre o sujeito e o objeto através da 

dialética entre o ser do fenômeno e o fenômeno de ser a fim de distinguir claramente esses 

dois aspectos da filosofia, o ontológico do epistemológico, assim como distingue consciência 

e conhecimento, conceitos até então considerados sinônimos. Dentre outros temas que são 

discutidos no livro queremos salientar os aspectos existenciais marcados pela discussão da 

angústia, da liberdade e da morte em sua dimensão constituinte e integrante do homem e 

assim essenciais para a compreensão do mesmo. 

 Em sua trilogia Caminhos da Liberdade o tema central é a liberdade e a ação. O 

primeiro livro A idade da razão (1945/2005) traz uma reflexão sobre a liberdade individual, 
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predominando as questões particulares. Sursis (1947/2005), o segundo, traz uma liberdade 

que sempre é influenciada pelo curso da história, que é vivida em “situação”. Levanta 

questionamentos acerca dos projetos particulares à luz da descoberta da alteridade e sobre o 

engajamento de tais projetos a um projeto coletivo, para que possa fazer sentido. Já no 

terceiro volume da mesma série, Com a morte na alma (1949/2005), os personagens estão 

prestes a se tornarem prisioneiros de guerra e surge a dificuldade de se projetar num futuro 

tão incerto, trazendo questões como a angústia, o desespero, as escolhas e o engajamento 

gratuito. Dentro do enredo da trilogia encontramos Mathieu, um jovem professor de filosofia 

e também soldado francês que, ao passar um dia por ponte e olhar para baixo, consciente de 

sua liberdade, percebe que nada o impelia para a vida ou para a morte e que o suicídio era 

também uma possibilidade de sua escolha. Um jovem poeta e combatente, Phillipe, escolhe 

o suicídio como saída de uma situação não desejada, embora Daniel, outro combatente, o 

desafie e o questione em sua escolha, chamando-o a vida e denotando que o suicídio era uma 

forma covarde de fugir da vida. 

Refletir sobre a morte e o suicídio é também refletir sobre a vida e suas condições, 

por isso é tão importante compreender este ato enquanto possibilidade de escolha para todos 

os homens, pois para Sartre (1943/2000; 1946/2012) nossas escolhas individuais têm 

ressonância no mundo e são a expressão de como eu acho que o mundo deveria ser, 

ampliando assim minha responsabilidade pelo ato como uma responsabilidade para com a 

humanidade. Beauvoir (1958/1991, p. 349), falando sobre Sartre, disse: sustentava que, 

quando se tem algo a dizer, todo o desperdício é criminoso e Sartre tem muito a contribuir 

para a reflexão e compreensão da morte e do suicídio.  

Hilman (1964/1993) nos aponta que há várias análises estatísticas sobre o suicídio de 

prevalência, de idade, sexo, religião, raça e até região. Contudo, ele questiona como isto 

ajuda a entender e compreender a vivência de um sujeito particular, situado num momento 

específico da história e numa sociedade com cultura e valores também específicos? Desta 

forma, levando-se em consideração a escassa produção científica sobre suicídio à luz da 

filosofia sartreana, é de extrema relevância realizar estudos nesta direção, possibilitando uma 

problematização que considere as significações particulares dentro da multiplicidade do 

universal (a alteridade).  

 A partir do aqui exposto é possível perceber a centralidade da liberdade na obra de 

Sartre. Para ele o homem é liberdade, sendo livre para escolher até mesmo não fazer 

escolhas, ainda que não possa renunciar a responsabilidade de suas escolhas. Sendo o 
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suicídio o ápice dessa ação de rejeição das escolhas, aquela que elimina todas as outras, 

escolher a morte é algo a ser compreendido, assim como escolher renunciar a sua liberdade 

num ato radical dela mesma. O homem ao viver escolhe para si um projeto original, ele faz 

para si uma escolha existencial, que como todas as escolhas feitas, constitui o próprio sujeito, 

e é dentro dessa perspectiva dada pelo projeto original que ele escolhe todo os outros 

projetos. O que nos leva a perguntar como o suicídio se configura nessa dinâmica dada pelo 

projeto original. Portanto, esta pesquisa buscou realizar uma leitura do suicídio pela 

perspectiva sartreana, a fim de entender seus elementos constitutivos, tendo como hipótese 

de trabalho o processo de escolher não mais escolher, escolher não ser mais, como uma 

renúncia radical à liberdade, que é encarada na filosofia de Sartre como o próprio ser em 

processo de construção de si mesmo. Pois que ser é escolher, então deixar de escolher é não 

ser.  

Assim, a reflexão sobre a morte e o suicídio proporciona também uma reflexão sobre 

a vida e suas condições, proporcionando a compreensão deste ato como possibilidade de 

escolha para todos os homens. Face à relevância do tema do suicídio na discussão filosófica, 

acreditamos que o existencialismo sartreano possa contribuir amplamente para compreender 

o fenômeno para além do polo estritamente explicativo e estatístico, devido à proposta 

fenomenológica possibilitar o desvelamento da multiplicidade dos elementos constituintes 

do mostrar-se como fenômeno.  Frente à escassez de trabalhos fundamentados na perspectiva 

existencial sartreana, esta pesquisa tem a proposta de investigar os elementos pertinentes do 

pensamento sartreano que respaldam a problematização do tema, a partir da perspectiva 

existencialista. Como foco investigativo destacam-se as obras tanto filosóficas quanto 

literária deste autor, com o intuito de desvelar como a filosofia de Sartre pode contribuir para 

a compreensão do suicídio. Para tanto, o objetivo desta pesquisa foi realizar uma análise do 

tema suicídio com base no pensamento de Sartre a fim de compreender as determinações 

deste fenômeno, problematizando suas relações com a liberdade e a rejeição das escolhas. 

Tomaremos como hipótese de trabalho considerar o suicídio como ato radical de liberdade, 

escolha livre que põe fim a todas as outras possibilidades de escolha. O problema de pesquisa 

desta dissertação se expressa então dessa forma: como a filosofia existencial de Sartre pode 

nos ajudar a compreender o fenômeno do suicídio.  

Portanto, optou-se por realizar uma pesquisa teórica a qual se embasará nos três 

níveis da obra sartreana: nível literário, filosófico e metodológico. A partir disso tentaremos 
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abarcar a complexidade e amplitude do fenômeno suicídio, abrindo espaço para discussão e 

construção de conceitos que iluminem tais questões. Dessa forma, foram selecionadas como 

nosso corpo teórico-metodológico as obras O ser e o nada (1943/2000), O que é literatura? 

(1947/2004) e Questão de método (1957/1987) e o romance A náusea (1938/ 2005). 

Partindo, assim, de um posicionamento que compreende o conjunto da obra sartreana como 

um crescente que busca dar respostas que as obras anteriores não abarcaram. Não 

consideramos que haja uma ruptura, embora seja inegável que houveram mudanças é patente 

a relação íntima dos conceitos e seus desdobramentos nas obras de cunho filosófico, 

romanesco ou teatral. (Schneider, 2006, Cohen-Solal, 1986; Silva, 2010). 

O primeiro capítulo desta pesquisa, Algumas notas sobre o suicídio e o 

existencialismo de J. P. Sartre, propõe-se a tentar contextualizar as possibilidades de 

representação e compreensão histórica do suicídio, assumindo-o como um ato histórico-

social multideterminado. Elegemos também a tarefa de apresentar de forma concisa a obra 

teórico-literária do autor existencialista Jean-Paul Sartre e tecer algumas considerações sobre 

a especificidade da sua forma de escrita em textos teóricos e literários a fim de demonstrar 

a interdependência desses escritos. Aassinalamos a possibilidade de uma pesquisa em que a 

análise tenha como base o entrelaçamento entre essas modalidades textuais, salientando a 

literatura como testemunho histórico e, portanto, objeto fecundo de análise de cada época e 

do próprio autor e seu pensamento.  

No capítulo seguinte, Questões sobre a consciência, a liberdade e a morte, buscamos 

apresentar alguns temas e conceitos essenciais da filosofia sartreana que podem contribuir 

para a compreensão do fenômeno do suicídio. A partir da sua ontologia fenomenológica 

procuramos expor os princípios teóricos relevantes para entender o homem e os objetos, 

assim como sua mútua relação e a maneira pela qual podemos ter acesso à ela, o estudo dos 

fenômenos. Também discorremos sobre como a liberdade e a morte tornam-se conceitos 

fundamentais para entender o suicídio, já que se mostram intrinsecamente envolvidos na 

constituição mesma do homem. Este capítulo, portanto, pretende dar base teórica para que a 

análise do suicídio a partir do existencialismo sartreano possa ocorrer. 

O terceiro capítulo Análise – Pensando a morte para desvelar a vida, busca analisar 

o fenômeno do suicídio a partir de algumas condutas humanas – vertigem, destruição e má-

fé – que o existencialismo sartreano propõe para entendermos o homem, o mundo e suas 

relações. Tentamos expor como o existencialismo entende a questão dos motivos que podem 



O suicídio como radicalização do ato de não mais escolher:  

Um estudo a partir do entrelaçamento entre filosofia e literatura em Sartre 

Aracelly Galvino Alvarenga 

 

9 

ou não ser deliberativos das ações humanas, em específico o suicídio e como a liberdade está 

presente em todas as decisões e se mostra ainda mais radicalmente no fenômeno investigado. 

A partir disso estudamos a responsabilidade, angústia e fragilidade que o ato suicida 

comporta e suas consequências éticas, como denúncia ao mesmo tempo que desistência. 

Ainda no intuito de compreender o suicídio, partimos para uma análise do romance A náusea 

(1938/2005) para ponderar sobre temas correlatos ao fenômeno do suicídio, como a 

absurdidade da vida e da morte, a falta de sentido e a fuga da liberdade, dando continuidade 

à análise da dimensão ética do ato. 
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CAPÍTULO 1 

ALGUMAS NOTAS SOBRE O SUICÍDIO E O EXISTENCIALISMO EM J.P. SARTRE   

 

Se nosso objetivo é tentar compreender os elementos constituintes do fenômeno 

suicídio, é importante salientar que como fenômeno marcadamente humano sua composição 

é complexa e multideterminada, cuja amplitude não pode ser alcançada por uma abordagem 

unilateral. Há de se considerar também, que como todo ato humano, o suicídio é 

intrinsicamente um fenômeno sócio histórico e, portanto, a relação que a sociedade tem com 

ele o influencia diretamente. Nesse sentido o esforço deste capítulo se dá em tentar tecer 

algumas considerações sobre esse caráter histórico do fenômeno, sem contudo tentar esgotá-

lo1, trazendo a literatura como uma possibilidade de análise por se configurar como elemento 

deflagrador das determinações, representações e significações de cada época acerca do 

suicídio. 

1.1. DO SUICÍDIO 

Não é nossa pretensão tematizar o caráter bio/psicopatológico, assim como também 

não nos adentraremos aos possíveis aspectos inconscientes do ato, sobre isto Angerami 

(1986, p. 39) diz:  

 

Sartre coloca também que somos a realidade de nossos fenômenos em tanto quanto 

o observamos na consciência. Dessa maneira a autodestruição é uma manifestação 

humana, mas não como afirmam alguns teóricos “inconsciente” e “obscura”, ao 

contrário, assumida pela condição de liberdade. 

 

 

Conquanto não nos ateremos aos seus aspectos tanto bio/psicopatológico tanto quanto 

inconscientes, é impreterível dizer que suas dimensões não se esgotam a tais aspectos. 

Jamison (2002, p. 25) ressalta que o suicídio é antes um continuum de pensamentos e 

comportamentos suicidas, que abrangem uma vasta gama de comportamentos de risco e 

pensamentos sobre morte, dando lugar à tentativas e por fim a consumação do ato com a 

morte do sujeito. 

                                                 
1 Para uma leitura mais completa sobre o tema suicídio, assim como suas representações históricas e as 

variações culturais acerca do ato suicida ver: Suicídio: uma alternativa à vida de Angerami (1986); O míto de 

Sísifo de Camus (1942/2005); Do suicídio: estudos brasileiros de Cassorla (1991); Suicídio: Testemunhos de 

adeus de Dias (1991); O suicídio de Durkheim (1897/2000); Suicídio e alma de Hilman (1964/1993); Vidas 

interrompidas de Campos (2009); Quando a noite cai – entendendo o suicídio de Jamison (2002); As 

cerimonias da destruição de Kalina & Kovadlof (1983); Suicídio – uma análise psicossocial a partir do 

materialismo histórico dialético, dissertação de mestrado de Netto (2007); e Ou não ser – uma introdução à 

história do suicídio no ocidente de Veneu (1994). 
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É corrente na literatura sobre o tema (Jamison, 2002; Cassorla, 1991) decompor o 

fenômeno do suicídio em elementos constituintes, porém heterógenos entre si: ideação 

suicida, ameaça suicida, tentativa de suicídio e o ato consumado do suicídio, quando a 

tentativa dá lugar à morte. 

Não existe, na verdade, nenhuma definição consistente do que se entende por 

tentativa de suicídio; nem existem critérios universalmente aceitos para distinguir 

níveis de determinação ou para classificar os graus médicos de periculosidade de 

uma tentativa. (Jamison, 2002, p.29).2 

 

Foi Durkheim quem fez a obra sociológica mais completa e detalhada sobre o tema 

em O suicídio (1897/2000, p. 14), no qual define o ato como: 

caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato, positivo ou negativo, 

realizado pela própria vítima e que ela sabia que produziria este resultado. A 

tentativa é o ato assim definido, mas interrompido antes que dele resulte a morte. 

 

 O autor busca abordar o suicídio não como um acontecimento isolado e de 

motivações unicamente particulares e subjetivas e sim o conjunto de suicídios de uma 

sociedade em um dado espaço de tempo, realizando um estudo no qual tal objeto de análise 

aponta para o suicídio como um fato social. Embora sua obra tenha sofrido críticas que 

apontam algumas falhas epistemológicas e mesmo metodológicas ainda é um clássico no 

tema e desponta como uma primeira reflexão sociológica do suicídio, trazendo uma 

perspectiva histórica para a questão, considerando a influência da sociedade sobre o psíquico 

(Kalina & Kovadloff, 1983). 

 Durkheim (1897/2000) aponta o suicídio como um ato individual que deflagra uma 

crise que é da sociedade, expressão dos traumas de seu tempo. Nas sociedades modernas ele 

afirma que houve uma dissolução entre a família, o Estado e a religião, que são as forças 

coercitivas clássicas das épocas anteriores, apontando que tanto uma identificação ampla 

com a sociedade em que se está inserido, quanto um fraco sentimento de pertença à mesma 

são passiveis de incitar no sujeito o suicídio.   

Há que se dizer que o modo como a sociedade compreende a questão da autonomia 

dessas atitudes suicidas variam também com o tempo e o momento histórico-cultural. Neste 

sentido podemos conceber um espectro que abarque essas variações dentro da compreensão 

do ato suicida, indo de uma ponta que o considera uma patologia unilateralmente individual 

à outra ponta da qual tal fenômeno seria resultado direto da formação de um sujeito frágil 

                                                 
2 Sartre (1943/2000; 1946/2012) propõe-nos que a melhor maneira de conhecer um homem é pelos seus atos, 

neles que moram a essência daquele que agiu, eles deflagram seus desejos e intenções. Nesse sentido, talvez 

valha pensar que tais elementos decompostos do fenômeno podem ser dados ricos de significação do sujeito, 

levando a se tornarem peças essenciais na compreensão do sujeito e do fenômeno em si. 
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por uma sociedade que não provê condições mínimas de manutenção de vida digna. Kalina 

e Kovadloff (1983) produzem em seu livro uma argumentação baseada em vários 

especialistas das ciências sociais e outras áreas, incluindo Durkheim de forma relevante, no 

qual defendem a tese de que o suicídio é fruto de um comportamento coletivo e não 

individual. Fazem passagens avaliando as afirmações que levam à interpretação individual 

e as refutam, expondo ponderações que explicitam as condutas sociais autodestrutivas, que 

denominam como existência tóxica. Assim, o suicídio seria uma manifestação individual de 

um sintoma que é coletivo, chamando mesmo de suicídio coletivo a tendência coletiva para 

à autodestruição da civilização humana que nega as evidências da destruição iminente de 

sua espécie pelo uso inadequado que faz de seus recursos.  Nesta passagem, Kalina e 

Kovadloff (1983, p. 26-27; grifo dos autores) apontam para a ilusão da visão individualista 

do suicídio: 

O suicida crê sempre, em primeira instância, ser um homem que escolhe. Ao 

matar-se atua em conformidade com uma decisão que presume seja sua. Ainda 

quando o trágico ato final resulta, como geralmente ocorre, de um impulso, este é, 

em suas raízes, fruto de uma opção original; de uma primeira resolução que é a 

consequência da convicção de que viver é mais degradante do que morrer. Para 

que esta escala de valores possa chegar a se estabelecer é preciso que uma 

determinada experiência pessoal seja o alicerce e inspire a sua constituição. [...] 

Não há dúvida, nesta altura do desenvolvimento de nossas investigações, que as 

condutas autodestrutivas se inspiram integralmente nos modelos sociofamiliares. 

Os pais ensinam a seus filhos os estilos de comportamento que estes logo irão 

repudiar para pôr em prática outros estilos, presumivelmente distintos, com os 

quais creem se diferenciar dos seus progenitores quando, em realidade, a imensa 

maioria dos casos não faz outra coisa que imitá-los. Nada há de original em sua 

patologia. Todos aprendemos, no nosso meio ambiente, os modelos de conduta 

que podemos adotar frente às emergências. Isso implica que a conduta suicida, 

assim como a toxicômana, a poluição ambiental, etc. respondem a uma proposta, 

a uma educação e que, portanto, não há menor dose de autodestruição naqueles 

que ensinam a se matar do que naqueles que aprendem a morrer. 

Pensando nossa posição quanto a reflexão sobre o suicídio com base na teoria 

existencial de Sartre em relação a esse espectro, podemos considerar que seria uma tentativa 

que dispõe mais em relação ao centro do mesmo. Sartre (1964/1984) assente com a 

perspectiva da importância da família na formação do sujeito, daquilo que ele resolve 

escolher ser a partir do que escolheram para ele ser, tal compreensão também está fortemente 

presente no seu conto A infância de um chefe, presente no livro O Muro (1939). Assim, 

também podemos pensar com Sartre, seguindo seu raciocínio em Questão de método 

(1957/1987), que tanto o sujeito como também a família são produtos e produtores da 

sociedade em que se encontram, sempre aquém da totalidade e da mudança efetiva da 

mesma, mas sempre fazendo algo daquilo que lhes foi feito. Neste sentido, a sua perspectiva 
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se aproxima do enxerto supracitado, mas também se afasta ao considerarmos que a filosofia 

existencialista do nosso autor busca resgatar a especificidade do materialismo histórico ao 

tentar privilegiar o sujeito concreto e situado como objeto de análise. Assim sua 

responsabilidade frente a tal ato não é de modo algum negligenciada, já que dentre todas as 

possibilidades que lhe cabiam, a sua escolha se fez concreta naquele ato, presentificando 

assim sua essência, aquilo que pode nos mostrar como ele escolheu ser a partir do que ele 

poderia ser, a partir da base do real e do dado.   

Assim, ao explicitarmos, com base na discussão acima, que o fenômeno do suicídio 

se mostra mais complexo e multifacetado do que a princípio possa parecer, cabe-nos nos 

posicionar acerca da perspectiva da qual partimos na tentativa de compreensão do mesmo. 

Desta feita, assentimos com Kalina e Kovadloff (1983, p. 22-23; grifo dos autores) quando 

postulam: 

Cremos que nesse sentido a psicopatologia e a psicologia social, auxiliadas pela 

filosofia e pela historiografia, podem realizar uma abordagem limitada mas 

fecunda. Tanto maior será sua fecundidade e mais flexíveis esses limites, quanto 

melhor se compreender que as dimensões que o suicídio alcançou atualmente 

impedem de considera-lo como um fato puramente psicológico unipessoal. O 

espectro abarcado pela complexidade da conduta autodestrutiva contemporânea é 

tão amplo que só um enfoque interdisciplinar pode aproximar-se dele com alguma 

esperança de êxito. Essa complexidade não deve ser subestimada em favor do 

enfoque especializado, mas ao contrário, as diferentes especialidades devem 

compreender a necessidade de entender dinamicamente essa complexidade sem 

introduzir nela cortes artificiais. Estes só podem satisfazer uma aspiração de 

conhecimento dissociada da realidade e animada pela angústia e impotência que 

acarretam nas tentativas do conhecimento que tudo procura abarcar. 
 

Jaminson (2002) e Hilmam (1964/1993) apontam que não existe uma deficiência de 

publicações acadêmicas sobre o suicídio, estão muito bem documentados os aspectos 

estatísticos e epidemiológicos do fenômeno, assim como os patológicos e de co-morbidade, 

contudo como isto ajuda a entender e compreender a vivência de um sujeito particular?  

Destarte, não é nosso objetivo conjecturar sobre essas dimensões. Embora não as 

consideremos incorretas ou inválidas, não serão alvo de nossos esforços. 

Se não faltam documentações acadêmicas sobre o tema não podemos dizer o mesmo 

sobre o debate do assunto pela sociedade. O suicídio tem sido marginalizado dos 

testemunhos da sociedade, podemos mesmo dizer que a fim de tentar atenuar seu potencial 

danoso foi transformado em tabu e por vezes mantido em silêncio sobre qualquer de seus 

aspectos (Rodrigues, 2009). Dessa forma, a obra literária configura-se, por ser um produto 

humano no qual estão sedimentados os elementos histórico-objetivos de uma época, um 

potencial objeto de análise para apreendermos o movimento histórico acerca do fenômeno 
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do suicídio, daquilo que dele se escolheu expressar e aquilo que resolveu se esconder, omitir 

(Sartre, 1947/2004; Ewald 2005).  

Contudo, dizer que não há literatura sobre o tema do suicídio seria um tanto quanto 

incorreto, pois podemos remontar a discussão filosófica até Fédon de Platão (2007), no qual 

narra a história de Sócrates que apesar de ser condenado à morte por suicídio e ser obrigado 

a beber o veneno cicuta, em discussão com seus pares afirma que o suicídio é sempre um 

erro. A sociedade grega resguardava para si o direito não só de induzir o suicídio como 

punição ao sujeito julgado culpado por alguma transgressão, como também regulava o 

suicídio do cidadão comum, autorizando ou vetando o ato, de acordo com os argumentos do 

proponente (Kalina & Kovadloff, 1983). Esta sociedade tinha como característica um forte 

controle do Estado e um sentimento exaltado de pertinência comunitária em seus sujeitos, 

assim, as decisões individuais cujas as consequências podem ser coletivas não podem ser 

tomadas pelo sujeito e sim por essa sociedade. O suicídio em si não era conotado como um 

ato transgressor, mas passava a esses termos quando não era aprovado pela comunidade e 

era então negado uma sepultura regular, assim como amputada a sua mão, num ato simbólico 

de cortar o subversivo daquele ato do qual o sujeito foi vítima de “uma mão assassina” 

(Kalina & Kovadloff, 1983). 

 

No ensaio Sobre o suicídio, Marx (1846/2006) ressalta que não temos o direito de 

exigir que o indivíduo continue vivo numa sociedade que reivindica nossos deveres para 

com ela, sem que os nossos direitos sejam minimamente resguardados. Assim, o suicídio 

historicamente julgado como um crime contra as leis, a religião e a sociedade toma essa face 

para encobrir uma verdade ainda mais incômoda: que aqueles que não se matam assumem a 

tarefa ainda maior de dominar a dor ao invés de sucumbir a ela. 

O que dizer da indignidade de um estigma lançado a pessoas que não estão mais 

aqui para advogar suas causas? De resto, os infelizes se preocupam pouco com 

isso e, se o suicídio culpa alguém, é antes de tudo as pessoas que ficam, já que, de 

toda essa grande massa de pessoas, nem sequer um indivíduo foi merecedor de 

que se permanecesse vivo por ele (Marx, 1846/2006, p. 27). 

 

Ainda na literatura podemos ressaltar os existencialistas Sartre e Camus que, além da 

amizade, mantiveram também muitos temas filosóficos em comum, se aproximaram com o 

livro de Camus O Estrangeiro e se afastaram, na amizade e na filosofia, quando Camus 

publicou O Homem Revoltado. Filosoficamente, um dos pontos em que se diferenciavam era 

no enfrentamento do absurdo, da falta de sentido da vida, pois para Sartre a constatação de 

tal absurdo nos obriga a dar sentido à vida, a nos engajarmos nela, já para Camus não há a 



O suicídio como radicalização do ato de não mais escolher:  

Um estudo a partir do entrelaçamento entre filosofia e literatura em Sartre 

Aracelly Galvino Alvarenga 

 

15 

necessidade de lhe conferir sentido, podendo mesmo escolher o suicídio enquanto 

reafirmação de tal ausência de sentido. Para o existencialista Camus, o suicídio e o absurdo 

são temas centrais de sua filosofia, Só há um problema filosófico verdadeiramente sério: o 

suicídio. Julgar se a vida merece ou não ser vivida, é responder a uma questão fundamental 

de filosofia (Camus, 1942/2005, p.15). O suicídio é a questão filosófica mais importante, 

pois escolher a vida já é conferir-lhe sentido, morrer é resolver o absurdo. Já para Sartre, 

morrer é o ápice do absurdo. Esta distinção fica bem clara nos livros A Náusea (1964) de 

Sartre e O Homem Revoltado (1951) de Camus. A posição de Sartre é que a discussão sobre 

a morte é uma discussão sobre a vida: é por que o Para-si é o ser para o qual o ser está em 

questão em seu ser, é por que o Para-si é o ser que exige sempre um depois, que não há 

lugar algum para a morte no ser do para-si (Sartre, 1943/2000, p.662). 

O suicídio é pois um fenômeno que se dá em vida, mesmo que seu intuito seja a 

morte, e como recusa radical a esta vida ele é um deflagrador de reflexões sobre a mesma e 

sobre o homem. Escolher a morte é algo ainda a ser compreendido, mas já muitas vezes 

tematizado na literatura, demonstrando o nosso interesse, como homens, de tentar entender 

as vicissitudes desse fenômeno, como em Os sofrimentos do jovem Werther de Goethe 

(1774/1994). O personagem Werther não se reconhece em seu próprio tempo e acaba por 

diluir o seu Eu culminando no seu suicídio. Outro livro que retrata o suicídio é Madame 

Bovary de Flaubert (1857/1981), Emma Bovary representa a própria crise da sociedade 

frente à ausência de valores, frente ao desespero e o tédio, que também culminam no auto-

assassinato. Fernando Pessoa (Pessoa, 1944/2006, p.85) em seu poema Se te queres matar, 

publicado por seu heterônimo Álvaro de Campos, fala por meio da ironia sobre a ausência 

total de sentido da vida: Ah, pobre vaidade de carne e osso chamada homem/ Não vês que 

não tens importância absolutamente nenhuma? e por todo o poema brinca com a 

contingência e a fragilidade da vida que só é importante para aquele que a vive.  

Numa tentativa de entender esse fenômeno e seus determinantes através de uma 

incursão pela arte, pela literatura, o artigo Suicídio e liberdade de vontade: possibilidades 

de individuação na sociedade industrial (Rocha & Franciscatti, 2009) problematiza o 

suicídio através de uma análise da obra Odisséia de Homero pela perspectiva de Horkheimer 

e Adorno. A análise recorre à psicologia, às ciências sociais, à análise dos mitos e da arte 

buscando desvelar as relações do indivíduo com a sociedade e os impedimentos, tanto 

objetivos quanto subjetivos, à individuação. Apontam que o suicídio denuncia problemas da 

sociedade que obstam o sujeito e propõe que o suicídio seja uma das consequências possíveis 
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da não-individuação. No entanto a escolha por se matar denota também que ao escolher pela 

não-consciência, pela desumanização, ele abre mão de sua responsabilidade frente a essa 

mesma sociedade, frente à humanidade ressaltando a importância de se tensionar sociedade, 

indivíduo e liberdade para estudar o suicídio. 

Há, então, que se ressaltar que definir um fenômeno complexo como o suicídio pode 

não ser tão simples e que seja necessário considerar as condições históricas de determinada 

época para que possamos entender sua concepção do fenômeno. Assim como considerar que 

o sujeito em seu contexto existencial específico é sempre condicionado por sua vivência do 

mesmo, trazendo para o fenômeno significações que lhes são próprias a cada indivíduo em 

específico. Percebe-se, portanto e ainda, que esta atribuição, este apropriar-se dos 

significantes, caminha para um embate dialético no qual o indivíduo também partilha seus 

sentidos mais próprios para a edificação das compreensões possíveis (Costa & Forteski, 

2013, p. 43) 

Se para Sartre cada existência é única e significada por aquele que a vive, faz-se 

necessário estudar o suicídio a partir de perspectivas que contemplem estes particulares, 

levando em conta o homem como um ser histórico-social que produz sentidos a partir da sua 

ininterrupta relação com o mundo e com o outro. E a perspectiva teórica e o método 

existencial por ele propostos nos abrem a possibilidade de realizar essa análise que é capaz 

de considerar o singular e o universal, o homem enquanto absoluto e enquanto relativo, o 

indivíduo concreto e situado, uma vida que é vivida e não apenas teorizada abstratamente. 

 

1.2. OBRA E MÉTODO EM J.P. SARTRE 

Para compreendermos o fenômeno do suicídio, partiremos da noção sartreana de ser-

para-si, cuja condição primordial é ser livre pois é um nada, destituído de conteúdo e 

determinações a priori, e, dessa forma, deve fazer-se a si mesmo a todo instante, influenciado 

por um passado que não pode deixar de ser, mas que só se define e ganha sentido à luz de 

seu projeto original; e pelo contexto objetivo, seu tempo, sua situação dentro da história, 

sendo produto e produtor da história (Sartre, 1943/2000). E o ser-em-si, o outro princípio 

regional desta síntese estrutural dos seres, cuja condição primordial é ser si mesmo e não 

manter relação alguma com o que não é; é plena positividade, opacidade. A relação entre o 

em-si e o para-si é uma relação de síntese, própria da estrutura desses seres e que não se 

revela no exame separado da consciência ou do fenômeno, que são apenas momentos da 
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síntese.  Assim Sartre (1943/2000, p.44) propõe a reflexão sobre as condutas humanas como 

acesso a essa relação, à essa síntese: 

Mas cada uma das condutas humanas, sendo conduta do homem no mundo, pode 

nos revelar ao mesmo tempo o homem, o mundo e a relação que os une, desde que 

as encaremos como realidades apreensíveis objetivamente, não como inclinações 

subjetivas que só podem ser compreendidas pela reflexão. 

 Contudo, o sujeito (o para-si) é alienado da história, pois embora a história seja 

construída com os resultados de todas as ações deste sujeito, ela também é construída pelas 

ações de todos os outros sujeitos, ou seja, pela coletividade, então ele pode não reconhecer 

na história o produto da sua ação, pois ela segue a despeito dele. A construção da história é 

dialética porque o sujeito age na história a partir de um desejo, mas o resultado é a relação 

da sua ação com as características já objetivadas da história, ao se encontrar com o “outro”. 

Assim, o resultado de minha ação me escapa, pois não a realizo sozinho, mas é também 

sempre uma superação do momento anterior e, portanto, carrega em si o que foi superado, 

contradição esta que é considerada a práxis humana. O sujeito também alienado de si mesmo, 

pois depende do outro para conhecer a si mesmo, pois a consciência se define por aquilo que 

ela não é (Schneider, 2002). Ainda que o resultado ação lhe escape, para Sartre (1943/2000) 

a conduta humana é elegida como objeto de estudo por possibilitar o acesso concomitante 

ao homem, ao mundo e sua relação, pois que este acesso passa necessariamente pelo 

humano, já que só podemos falar de realidade humana. 

 Segundo Sartre (1943/2000), viver é superar. Superar o dado (a facticidade, a 

materialidade, a objetividade) rumo a um objetivo futuro, um projeto que ilumina e unifica 

a existência do homem. É uma luta diária de superação do momento presente, a partir de 

ações que não têm sentido em si mesmas, mas que só o tomam a partir do resultado futuro 

da mesma, já visado no momento da ação e assim essa mesma ação aponta para tal objetivo, 

mesmo que o resultado seja alienado de sua vontade e lhe escape as consequências. Ao 

superar, a situação nova - síntese do passado (do dado) e do resultado futuro (sentido) - traz 

em si elementos daquilo que foi superado, tomando por base que qualquer ação humana é 

situada historicamente e, portanto, reflexo de suas determinações, seu produto. Por 

conseguinte, concluímos que o homem é livre, já não é escravo de seus instintos e 

determinado sobremaneira pelos dados imediatos da existência, suas ações são remetidas a 

objetivos futuros, seu projeto original, que ilumina e unifica o conjunto de suas ações, 

daquilo que ele efetivamente é: "o que fez de si mesmo". Assim, se o homem em princípio 

não é nada, ele só se torna algo a partir do outro, do encontro com o objeto. O homem como 
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ser histórico e social se faz a partir das condições em que se encontra e sem determinações 

concretas, sem o contado com o mundo, não conseguiria se projetar para fora de si e tornar-

se algo, pois somos o que fazemos do que fizeram de nós. Silva (2004, p. 23, grifos do autor) 

comenta essa relação imbricada entre o homem e a história: 

Essa consciência que vive a instabilidade do presente e a ansiedade inerente ao 

futuro leva diretamente ao caráter concreto da historicidade, ao mostrar que a 

história não é apenas o meio ambiente no qual transcorre a vida humana, mas o 

contexto contraditório das mediações pelas quais e entre as quais se constroem a 

subjetividade e a intersubjetividade. A situação significa sempre uma posição 

definitivamente no interior da história e é esse caráter interno e intrinsecamente 

definidor das possibilidades que se manifesta ao mesmo tempo na irredutibilidade 

e na relatividade do sujeito histórico.   

Com base nessa perspectiva da história, Sartre (1957/1987, p.120), afirma que o 

materialismo histórico fornecia a única interpretação válida da história e de que o 

existencialismo permanecia a única abordagem concreta da realidade, ressaltando que o 

existencialismo está encravado no materialismo-histórico ao mesmo tempo que o rejeita na 

tentativa de superação, num movimento de crítica de sua paralisação frente à capacidade de 

produzir compreensões acerca do concreto particular. É na esteira desse pensamento que esta 

pesquisa configura-se como uma tentativa de compreender o fenômeno do suicídio 

transpondo o foco para o indivíduo, ressaltando o caráter histórico e situado do mesmo. 

 Em 1938, Sartre publica seu primeiro romance, A náusea, que viria provar sua 

habilidade em expressar também na literatura os seus conceitos filosóficos, fazendo de seus 

romances e obras teóricas uma continuidade sempre comunicante e não uma ruptura. O 

romance (Sartre, 1938/2005) trata-se de diário íntimo do personagem Roquetin, no qual ele 

expressa seu processo de estranhamento de si mesmo e do mundo a sua volta numa crescente 

náusea: 

Seu romance A náusea pode ser caracterizado como uma “narrativa psicológica” 

que, por tratar da experiência existencial do personagem principal frente ao vazio 

de sua condição humana, retrata, por uma ou outra via de expressão, as mesmas 

considerações do autor colocadas no plano filosófico (Campos, Alt & Ewald, 

2009, p.127). 

No decorrer da narrativa o personagem se questiona sobre o valor de estar vivo e o 

porquê de continuar a viver, deparando-se com a constatação de que a vida lhe exigia um 

sentido e que só ele poderia lhe dar. Tal enredo nos permite tecer considerações sobre o 

processo de aparecimento do suicídio nos horizontes dos possíveis de um sujeito, ao tentar 

pensar a existência como uma questão a ser resolvida a cada instante. Esse processo de 

escolher lançar-se para o futuro no momento em que põe sua vida em questão, pode nos 
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iluminar no entendimento da escolha inversa, daquele que escolhe num ato radical de 

liberdade, fugir dela e de si mesmo pondo fim em sua vida e na sua liberdade.  

Em 1943, Sartre publica O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica, 

considerado o apogeu e a síntese dos seus escritos anteriores, pois condensa os principais 

conceitos da sua filosofia existencialista. Marcada pela fenomenologia de Husserl e a 

ontologia de Heidegger, o autor busca empreender um exame detalhado da realidade 

humana, estudando o abstrato concretamente (Sartre, 1943/2000). Nessa obra, Sartre 

discorre sobre as estruturas fundamentais do ser partindo da consciência intencional de 

Husserl e tratando de temas como a liberdade, a situação, a contingência, a angústia e a 

morte. Sartre propõe que, no homem, a existência precede a essência, cabendo-lhe a tarefa 

de fazer-se, nos condenando à liberdade, razão pela qual fica conhecido como o “Filósofo 

da liberdade”. Assim, o exame dessa obra tem como objetivo a busca de elementos que 

possam contribuir para a compreensão do suicídio como um fenômeno concreto particular, 

advindo de uma escolha iluminada pelo projeto de ser do indivíduo, guardando suas relações 

com o outro, com o mundo e consigo mesmo. Também pretende dar embasamento a 

conceitos e temas correlatos à temática do suicídio, como a morte, a angústia e a liberdade. 

Sua obra O que é literatura? (Sartre, 1947/2004), trata do problema do engajamento 

e da literatura engajada, a fim de desmistificar a tradução imediata do termo à militância. 

Segundo o autor, escrevemos para despertar consciências e para contribuir para a 

transformação do mundo, sendo que a obra deve dirigir-se à liberdade do leitor, evitando 

doutriná-lo (Souza, 2008). A literatura é considera um espelho crítico que revela 

ambiguidades e paradoxos do homem, é um posicionamento no mundo. Nesta dissertação, a 

escolha de tal obra tem o objetivo de dar sustentação para pensar a obra de Sartre (tanto 

filosófica, como literária) como um campo empírico de conhecimento sobre a realidade do 

homem.   

O ensaio Questão de método (Sartre, 1957/1987), que antecipa e introduz a obra 

Crítica da razão dialética, foi inicialmente publicado em 1957 por sugestão de uma revista 

polonesa e mais tarde modificado e publicado na revista francesa Les Temps Modernes. 

Nesse ensaio, Sartre não apresenta sistematicamente o método de suas obras anteriores ou 

mesmo posteriores, ele se empenha em colocar questões com respeito a toda metodologia 

para a pesquisa do homem e da sociedade (Silva, 2010, p. 241). Assim, Silva (2010) chama 

a atenção para a difícil tarefa que é falar sobre método em Sartre, pois Questão de método é 
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a única obra que trata exclusivamente deste tema e mesmo ela não se propõe a apresentar tal 

método de forma sistemática e direta; e ao analisarmos o conjunto da obra sartreana pode-se 

perceber que ela apresenta diversas perspectivas metodológicas, tornando impossível uma 

asserção simples que contemple toda a riqueza e diversidade da empreitada realizada pelo 

autor.  

Para além disto, neste ensaio Sartre tece a proposição de que o existencialismo é uma 

ideologia engendrada na esteira do marxismo, apontando as falhas do método deste último 

e deflagrando sua crise. Tal crise se apresenta, pois apesar de ser a única interpretação válida 

da história (Sartre 1957/1987, p.120), ela não permitiria uma abordagem concreta da mesma, 

incorrendo no erro de “resolver” o homem a priori, o que se constata na ruptura, comumente 

encontrada entre os ideólogos do partido, entre teoria e prática (Silva, 2010, p. 251, grifos 

do autor). O existencialismo sartreano se configuraria, então, como a complementariedade 

do método marxista, como um novo método para novos problemas, assim não exclui de 

modo algum o método dialético, mas parte dele para constatar e constituir os elementos que 

lhe faltavam. É nesse sentido que Questão de Método configura-se como a obra na qual 

Sartre dá um corpo teórico-marxista à sua Psicanálise Existencial, iniciada em O Ser e o 

Nada:  

O filósofo buscou então na doutrina vienense um método que permitisse 

compreender o indivíduo em todas as suas facetas. Tornou-se, portanto, “freudo-

marxista”, no sentido de que tentava ligar as duas doutrinas da emancipação – 

mudar o sujeito, mudar a sociedade – para interpretar a significação histórico-

subjetiva dos destinos humanos (Roudinesco, 2007, p. 69).  

Assim, com base nas teorias da fenomenologia e marxista o método criado por Sartre 

vai se caracterizando por dois movimentos do pensamento: o progressivo e o regressivo. Tal 

movimento de ida e volta, do sujeito ao mundo e do mundo ao sujeito, pretende se resguardar 

de generalizações nas quais os sujeitos são igualados, buscando resgatar as multiplicidades 

das particularidades. Resguarda-se também do individualismo e idealismo ao salvaguardar 

o momento da universalidade na constituição do sujeito, ao substituir reflexões abstratas 

sobre o sujeito e recolocar o foco no homem concreto, localizado no seu quadro histórico-

social específico. Maheire e Pretto (2007, p. 459) delineiam de forma clara esses dois 

momentos: 

Para a elaboração da compreensão são necessários dois momentos específicos. O 

primeiro da cumplicidade ou analítico regressivo, e o segundo, da criticidade ou 

histórico genético. A descrição fenomenológica é fundamental para a efetivação 

do método. Partindo da premissa de que ser e aparecer são a mesma coisa, a 

descrição tem por finalidade trazer à tona a situação do ponto de vista do sujeito 
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que a retrata, 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. [...] a compreensão cúmplice parte da racionalidade do próprio sujeito, sua 

inteligibilidade e os fatos históricos vividos por ele. A compreensão crítica por sua 

vez, implica vislumbrar outras possibilidades diferentes daquelas escolhidas pelo 

sujeito em sua história, bem como a elucidação do caminho que percorreu, 

instrumentos de reflexão ou de alienação que lançou mão e que caracterizaram seu 

movimento vivido. 

Partindo da ideia de que toda realidade é "realidade humana", a compreensão da 

mesma passa, portanto, pelo movimento dialético de compreensão entre o objetivo e o 

subjetivo, proporcionado pelo método progressivo-regressivo. Tal método se propõe a 

analisar o sujeito em seu quadro histórico e social assim como em sua biografia cotidiana 

(ação/objetivação na realidade), a fim de abstrair de tal movimento uma totalização em 

curso. Assim, a apropriação do contexto e, por conseguinte, o seu projetar-se, se tornam um 

movimento singular que é objetivado nas suas escolhas e carregando no singular um 

momento maior de universalização como possibilidade para todos os homens. Tal 

movimento do método (do momento histórico-social à biografia do sujeito e vice-versa) 

pode se apresentar como uma alternativa capaz de nos levar a conhecer a origem e as 

determinações do fenômeno da escolha do suicídio no seio do projeto de ser de um sujeito 

situado e concreto3.  

É neste sentido que Sartre propõe a praxis como uma forma de reconhecer a 

participação do sujeito no processo de objetivação e construção da história a fim de viabilizar 

sua emancipação, ao levar os homens a refletirem sobre si mesmos e sobre as condições 

objetivas que os determinam e os constituem. Assim, o intuito de sua teoria é buscar uma 

reflexão sobre um homem que é fruto de uma história e de uma sociedade, de um contexto 

objetivo e material, e também deste contexto que é influenciado pelas ações destes homens, 

ressaltando a importância do conhecimento como instância potencialmente emancipadora. 

1.3. ENTRELAÇAMENTO TEÓRICO-LITERÁRIOS: SOBRE A POSSIBILIDADE DE FALAR DO 

SUICÍDIO NAS OBRAS DE J.P. SARTRE 

Para Sartre (1943/2000) o homem é constituído pela liberdade, ele é a priori um nada, 

um vazio, uma abertura que permite encontrar-se com o ser (o em-si) ao projetar-se para fora 

de si e a partir disso poder se tornar algo, tornar-se humano. É por meio desse encontro que 

                                                 
3 Apontamos aqui uma sugestão para desenvolvimentos futuros de pesquisas sobre uma possibilidade de 

aplicação do método progressivo-regressivo em intervenções clínicas cujo paciente demonstre ideações 

suicidas. Não é nosso intuito desenvolver, nesta pesquisa, essa abordagem do método ou do tema do suicídio, 

assim deixamos apenas apontamentos para posteriores estudos e estudiosos que se interessem pelo tema. 
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ele pode vir a ser o que é e fazer-se a despeito das suas determinações materiais e sociais, 

mas também em razão das mesmas, pois se a princípio ele é um nada, sem algo que lhe 

determine e lhe dê contornos, a humanidade lhe escapa. É necessário o seu encontro com o 

mundo, com as objetivações culturais de seus antepassados para que a liberdade ontológica 

ache base para se constituir em “homem”.  

A filosofia sartreana tem sua base nessa relação indissociável entre homem-mundo e, 

nesse sentido, a vivência concreta de um sujeito é a vivência de uma época (Maheire & 

Pretto, 2007, p. 459). O sujeito está inundado de seu mundo o tempo todo e em constante 

influência na constituição daquilo que ele é, imprimindo as marcas deste mundo em todos 

os seus atos, em todas as suas produções, em suas objetivações no mundo através das 

atividades da vida concreta cotidiana (Ewald, 2005). Se entendermos que a subjetividade 

humana percorre o caminho mundo-homem-objetivação, a proposta de uma análise dos 

produtos humanos se mostra como uma forma de percorrer o mesmo caminho em ordem 

inversa no intuito de tentar compreender estas subjetividades. 

Assim, os produtos humanos são testemunhos históricos de seu “tempo social”, da 

mesma forma que os livros, revistas, jornais e peças de teatro, na qualidade de produtos 

culturais, e depõem sobre aquilo que a sociedade, através de um sujeito concreto, pôde 

representar de sua forma de pensar, tanto daquilo que resolve expressar como daquilo que 

escolheu “esquecer” (Ewald, 2005). Jamison (2002, p. 8) ressalta como esse aspecto de 

exteriorização dos indícios e manifestações humanas se aplica ao suicídio: 

Observações registradas acerca do suicídio são, necessariamente, muito mais 

recentes do que suas primeiras ocorrências. As atitudes da sociedade, como são 

captadas em sua literatura, leis e sanções religiosas, fornecem uma janela para as 

nossas reações coletivas ao auto-assassinato. Elas dão uma perspectiva histórica à 

evolução de nossas percepções acerca do suicídio, percepções que variavam do 

nosso modo de vê-lo como um evento aceito e valorizado para trata-lo como 

pecado ou um crime, ou conceitualizá-lo como a consequência de circunstâncias 

adversas ou estados mentais patológicos.   
 

Para a proposição santreana de compreensão do homem, do mergulho na historicidade 

e o encontro do universal nela presente; para o projeto de descrever o homem e não apenas 

tentar explica-lo, a arte, como manifestação humana, não pode deixar de ser objeto de sua 

filosofia e interesse pessoal. Sartre expressou o desejo de escrever somente em forma de 

arte, Beauvoir (1958/1991, p. 349) diz que A obra de arte, a obra literária, era para ele um 

fim absoluto. Porém as questões técnicas exigiam uma apresentação mais teórica, já que 

literatura e filosofia guardam suas especificidades. Assim, escrevia textos que percorriam 

tanto a literatura como a filosofia: 
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Escritor e filósofo, Sartre tratou dos dois temas tanto de forma teórica quanto 

praticamente. Homem que se aventurou nos dois campos da comunicação – na 

filosofia e na arte (prosa e teatro) – tem a falar de ambos. E se escreveu tanto 

literatura quanto filosofia é porque pensava dizer de modo diferente com cada uma 

delas. Se a filosofia – especificamente a fenomenologia – filosofia existencialista 

para a qual a existência precede a essência – é capaz, para ele, de descrever o 

homem, ela o faz, porém, conceitualmente, por meio de noções, e com isso perde 

a capacidade de retratar de modo imediato o que o homem faz e é, papel esse que 

cabe à arte. A fenomenologia pede, então, que a arte complemente o retrato que já 

não é capaz de fazer, e vice-versa: a arte, se é capaz de retratar o indivíduo de 

maneira imediata, não conceitualiza, e por isso pede que a fenomenologia realize 

essa função. Ambas são insuficientes (nenhuma é capaz de retratar e conceitualizar 

ao mesmo tempo), mas é essa “insuficiência” que lhes dá sua especificidade 

(Souza, 2008, p.18). 

 

Silva (2004) salienta que é uma simplificação dizer que Sartre diz a mesma coisa 

quando escreve por meio da expressão filosófica ou da expressão literária, na verdade ele 

diz e não diz as mesmas coisas, considerando que as duas formas de expressão mesmo 

debruçadas sobre o mesmo objeto não dizem a mesma coisa. Mas também seria absurdo 

dizer que as obras filosóficas do autor dizem coisas completamente diferentes de suas obras 

literárias. Á relação existente entre filosofia e literatura em Sartre, Silva (2004), chama-a de 

vizinhança comunicante, uma relação que não é extrínseca, mas também não é de completa 

identidade, mas sim de uma passagem interna, mas essa passagem não é dada, cabe-nos 

realiza-la. Mais do que exemplificações da teoria, a relação da filosofia e literatura é antes 

um equilíbrio entre o tratamento teórico e o exame da particularidade vivencial (Silva, 2004, 

p. 17). 

Neste sentido, a literatura, ou a prosa, tem um papel diferenciado no pensamento 

sartreano, já que seu papel não é completamente ser só arte nem tampouco ser filosofia. 

Como obra imaginária, ela parte do real e nega-o para poder recriá-lo como irreal, assim o 

real é o pano de fundo do qual ela ultrapassa. O autor faz um movimento à da contingência 

à essência, demonstrando a paixão humana de ser Em-si-Para-si, de ser Deus, de ser seu 

próprio fundamento. Aspira que o livro seja para ele o seu fundamento, que sendo essencial 

aquilo que escreveu se torne, então, necessário. Segundo Sartre (1947/2004) esta é uma 

paixão inútil muito bem retratada pela ambiguidade da prosa, que se encontra entre o 

imaginante e o significante, entre a arte e o engajamento. Souza (2008) aponta que essa 

ambiguidade é que torna a prosa a melhor maneira de olharmos para os paradoxos e 

contradições humanas, pela sua ambiguidade transparece a ambiguidade humana.  

Na prosa o escritor usa a linguagem como significação, ele escreve para comunicar 

algo, a obra e a linguagem são um instrumento para transmitir uma ideia que o autor julga 

ser necessária, que merece ser comunicada. Embora o engajamento possa estar presente nas 
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outras artes, é na prosa que ele é evidente e mais forte, ele se apresenta como o compromisso 

e responsabilidade do escritor por aquilo que ele escreveu e quis significar. Esse 

engajamento que é atribuído apenas à prosa e ao teatro pode ser compreendido como 

desvendamento da contingência e responsabilidade humana, como comprometimento do 

autor, que deseja comunicar e passar para o plano reflexivo esse engajamento ao leitor 

(Souza, 2008, p. 45). Para o escritor a sua responsabilidade como homem está também em 

toda a sua arte que ao nomear, transforma. 

Pois se o escritor escreve para comunicar algo e as frases que encadeia é antes para 

poder significar algo além delas mesmas, transmitir uma ideia, então escrever é uma ação 

no mundo.  Ao nomear algo o tornamos refletido, já o transformamos, já não pode passar 

despercebido e irrefletido, passa a existir objetivamente, a existir para todos. Ao nomearmos 

uma conduta o indivíduo se vê e ao mesmo tempo sabe que é visto. Assim a prosa, na medida 

em que nomeia ideias e situações, revela condutas e as faz existir objetivamente para o leitor, 

que então não pode mais ignorá-las, a prosa revela o homem ao próprio homem e por isso 

tem uma importância fundamental para a realidade humana e seu autor precisa 

responsabilizar-se por sua mediação (Souza, 2008, p. 50). É essa responsabilidade de ser 

ação no mundo, de nomear e tornar explícito o mundo contraditório humano, que consiste o 

engajamento do autor.  

A literatura quando descreve o homem, uma situação, mesmo que queira apenas 

reproduzir o existente, as ideologias e valores de sua época, cria uma imagem crítica do 

mundo que descreve, da qual o leitor pode aceitar ou transformar, mas já não pode se achar 

indiferente a este mundo. Ao nomear, implicitamente, mesmo que não queira 

deliberadamente, o autor expõe para o homem o concreto universal do homem, pois falar em 

algo é já transformá-lo, é torna-lo objetivo e passível à reflexão. Quando o escritor descreve 

uma casa em uma certa cidade, ele descreve, por definição, a sociedade em que vive, ele 

transmite a partir de suas significações, e até mesmo seu estilo, a configuração histórica em 

que se encontra. A imagem que cria de um casebre deflagra a injustiça social e é por isso 

que, queira ou não, ele produz uma imagem crítica ao trazer o imediato e irrefletido para o 

plano da objetividade e da reflexão. Assim a prosa é um apelo à liberdade do leitor, liberdade 

diante da imagem do homem que ele pode aceitar ou mudar, mas que invariavelmente deve 

se posicionar e portanto se responsabilizar, e é nesse sentido que a relação entre escritor e 

leitor é uma relação ética. Souza (2008, p. 23) resume bem o papel fundamental da prosa e 

da relação ética que ela estabelece: 
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A ficção, para Sartre, na medida em que não se pretende exata, é capaz de mostrar 

a total contingência, liberdade e angústia humanas. A arte, obra do imaginário, 

forneceria um espelho crítico a quem a observa e diante do qual já não se pode 

recuar; diante do qual é necessário uma transformação ou aceitação do que ele 

mostra – o que, em ambos os casos, implica a perda da ingenuidade, da desculpa 

do desconhecimento: a obra de arte fornece uma consciência infeliz àquele que a 

lê/ouve/vê; e é a partir desse espelho crítico que uma possível relação ética entre 

escritor e leitor pode estabelecer-se. Sendo assim, a arte, reveladora da liberdade 

e contingência humanas, exerce um papel fundamental na filosófica sartriana.   

 

O ato de escrever é, para Sartre (1947/2004), um ato de criação no qual significamos 

aquilo que escrevemos, expomos nosso mundo, nos sentimos essenciais em relação a ele, 

pois nos tornamos a essência daquilo que criamos. Sem nós tal obra não existiria. 

Escrevemos para despertar consciências e para contribuir para a transformação do mundo. 

Assim, aquilo que Sartre escreve é dotado de um sentido que lhe é conferido ao escrever e, 

ao analisarmos cuidadosamente sua obra, ela nos possibilita conhecer seu criador. 

Compreendemos que através das ideias e os sentidos contidos no texto o autor se expõe. A 

obra fala de seu criador, assim como o criador diz de sua obra, tanto quanto a mesma obra 

diz de sua época e sociedade na qual foi gerada. Entendendo que, se o autor escreveu dessa 

forma e não de outra, foi em razão de suas escolhas, o que nos torna responsáveis também 

por nossas obras e faz com que nos revelemos como um todo em cada significação, pois em 

cada perspectiva considerada, encontramos aí o homem total objetivando-se num 

determinado sujeito (Maheirie, 1994, p. 122). 

Nesse sentido podemos compreender que tanto a literatura, tanto no sentido estrito 

enquanto arte (prosa), como no sentido amplo enquanto o conjunto escrito de saberes de 

determinada área – como a literatura médica, psicológica ou mesmo filosófica (guardada as 

suas especificidades) – traz em seu bojo as características do sujeito que a escreveu e com 

elas traz também um reflexo de seu tempo, como obra situada num contexto histórico que a 

deu origem. Assim, quando a literatura traz a questão do suicídio ou mesmo do 

questionamento da vida, ela nos dá bases para pensar estas questões levando em 

consideração a forma como o fenômeno se mostra a nós leitores, nos permitindo uma 

tentativa de abarcar o movimento histórico do mesmo, a partir de um posicionamento que 

considere os textos produtos objetivos da humanidade e de sua época.  
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CAPÍTULO 2 

QUESTÕES SOBRE CONSCIÊNCIA, LIBERDADE E A MORTE 

 

Este capítulo tem como objetivo desenvolver alguns conceitos essenciais ao 

pensamento sartreano que acreditamos ser necessários para dar base à nossa reflexão sobre 

o suicídio, assim como permitirão a aproximação do tema com a teoria existencialista, ao 

versar sobre temas correlatos a tal fenômeno, como a morte e a liberdade. Nesse ínterim, 

direcionaremos nossos esforços para tratar da liberdade enquanto constituidora do ser e a 

consequente ausência de sentido advinda da falta de determinações apriorísticas. Assim 

como trazer as reflexões sartreana acerca da morte e das marcas indeléveis que a finitude 

provoca no projeto do homem, a fim de iniciarmos nossa aproximação do fenômeno do 

suicídio.  

2.1. O SER O E O PROJETO DE SER NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO  

Em seu livro O existencialismo é um humanismo, Sartre (1946/2012, p. 18) nos diz 

que não é possível definir o que é o homem, porque de início ele não é nada, não há uma 

natureza humana a priori, do qual, o homem é em um primeiro momento resultante. Homem 

em Sartre e, sobretudo, condição humana, refere-se ao que este homem situado faz de si 

mesmo, princípio esse sintetizado pelo existencialismo enquanto existência precede a 

essência. Nesse sentido, o homem se constitui como consciência e como corpo. Este corpo 

é que o coloca na facticidade4, em contato com os fatos inevitáveis da vida, do mundo e do 

acaso. A consciência para Sartre (1943/2000) é intencional, está sempre em “relação a” 

alguma coisa a qual não é ela mesma, neste sentido, é desprovida de qualquer conteúdo, a 

consciência é sempre o movimento do ser em direção a algo. A consciência é a própria 

apreensão do objeto pelo ser, desta forma, a consciência transcende a si mesma, pois está 

sempre em relação a algo que está fora de si. Ela não é substantivo, mas ação, é pura relação 

sujeito e objeto.   

Logo, consciência consiste em ser consciência do mundo. Somos consciência o 

tempo todo, esse fato é anterior ao pensamento lógico e racional, sendo o fundamento deste 

que aparece como uma possibilidade de se relacionar com o objeto (Maheire, 1994; 2002). 

A consciência do mundo só é possível pela compreensão de que ela (a consciência) não é o 

                                                 
4 Caráter inevitável e incontornável das coisas, o determinismo das coisas. Propriedade de algo que é um fato 

(Sartre, 1943/2000). 
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mundo. O que Sartre (1943/2000) chamou de “em-si” caracteriza-se como os objetos deste 

mundo visados pela consciência. Trata-se do ser que é sua própria existência, com uma 

essência definida, ele “é aquilo que é”. Não está em relação alguma, está inteiramente 

preenchido por si mesmo, é a própria objetividade, simplesmente existe. Do outro lado, a 

consciência que apreende tais objetos, Sartre chamou-a de “para-si”, o ser que é um nada, 

de modo que todo o mundo está ao seu redor e em si mesma. O para-si se esgota no objeto 

visado, a relação entre sujeito e objeto é indissociável, são duas partes de uma estrutura 

única. É pela diferenciação entre a consciência e as coisas que o para-si se torna alguma 

coisa, ou seja, a negação de que ela não é a outra coisa. Sem uma essência a priori o para-si 

tem que estabelecer significados para o mundo e para ele mesmo, sendo um ser-no-mundo 

que se anuncia perante os objetos, mostrando aquilo que não é. O para-si é a própria 

subjetividade, capaz de negar a objetividade do em-si5. Em resumo, a realidade é resultante 

da dialética entre o “Ser” e o “Nada”, entre a “objetividade” e a “subjetividade”. Sobre esta 

negação dialética Maheire (2002, p. 33, grifo da autora) nos explica:  

Se o em-si é presença, o para-si é ausência; se o em-si é positividade, o para-si é 

negatividade; se o em-si é afirmação, o para-si é negação; se o em-si é imanência, 

o para-si é transcendência. Então, por meio da consciência, que é o para-si, a 

subjetividade invade a objetividade, fazendo com que o mundo se constitua em 

uma “organização” que traz a marca da humanidade.  

 

Quando falamos da questão do sujeito e objeto na filosofia de Sartre é importante 

atentar para distinção feita por ele entre a questão ontológica (a consciência e o objeto como 

região constitutiva da realidade) da epistemológica (a produção do conhecimento como fruto 

da relação sujeito/objeto). Ontologicamente o ser em-si (objeto) esgota-se em ser “si 

mesmo”, existindo independente do homem e o precedendo, já o para-si configura-se como 

uma consciência intencional, esvaziada de sentido, que se esgota em ser o objeto visado. 

Neste sentido o em-si dá as condições de existência da consciência, pois não há consciência 

sem objeto. No entanto, epistemologicamente, este em-si só aparece para alguém, para 

alguma consciência e só se organiza por esta (Schneider, 2002).  Ou seja, para que o “ser”, 

que é o objeto, seja posto em questão, seja pensado, é necessário a existência desta região 

ontológica, a “consciência”. Podemos dizer que consciência e objeto são dois absolutos 

irredutíveis a qualquer conhecimento que se tenha deles, pois só existe "realidade" sendo 

humana, e a coisa em-si sempre escapa a qualquer conhecimento dela mesma. Estas duas 

                                                 
5 Para que se possa construir a noção de objeto é necessário que a consciência seja negação deste objeto, ou 

seja, que este objeto seja algo que eu não sou. 



O suicídio como radicalização do ato de não mais escolher:  

Um estudo a partir do entrelaçamento entre filosofia e literatura em Sartre 

Aracelly Galvino Alvarenga 

 

28 

regiões ontológicas que compõem a realidade são relativas uma a outra, pois o conhecimento 

(que é uma das formas de funcionamento da consciência) implica sempre em um sujeito 

cognoscente (a quem o ser aparece) e em um objeto cognoscível (o ser que aparece) 

(Schneider, 2002). Sendo assim, o conhecer só é possível enquanto fenômeno, na medida 

em que os objetos, a realidade, são captados por uma consciência e, portanto, posterior, 

resultado da relação entre o sujeito e o objeto. Neste sentido o conhecimento objetivo se 

viabiliza por partir-se do singular para o universal e do universal voltar-se ao singular e vice-

versa.  

A ideia de fenômeno para filosofia de Sartre (1943/2000, p.16), assim como na de 

Husserl e Heidegger, é algo que se apresenta, se revela a uma consciência, nesse sentido é 

um relativo-absoluto. Absoluto pois não aponta para algo além dele mesmo ou para uma 

verdadeira natureza do existente que não podemos alcançar por estar no “interior” do 

existente ou do objeto considerado, o fenômeno se mostra como é, absolutamente indicativo 

de si mesmo; relativo é, pois para “se mostrar” torna-se imprescindível alguém a quem 

aparecer, alguma consciência. O fenômeno, então, é capaz de deflagrar a relação dos dois 

polos do ser, o em-si e o para-si, da consciência com o objeto, por se tratar sempre de uma 

relação entre o que se mostra e a quem se mostra. Assim o ser do existente é exatamente a 

sua aparência, ela é sua medida, que remete à série total das aparências e não à sua verdade 

oculta. Ao mesmo tempo, para Sartre (1943/2000, p.16), acaba-se a divisão entre ato e 

potência, tudo está em ato. A aparência é então a essência, ela não a esconde, mas pelo 

contrário, a revela, assim os atos são também fenômenos capazes de mostrar a essência 

daquele que agiu, no ato está embutido o motivo, a ação, suas razões, suas paixões. 

Mas a essência como a razão da série, é, definitivamente, apenas o liame das 

aparições, ou seja, é ela mesma uma aparição. [...] Assim, o ser do fenômeno se 

manifesta, manifesta tanto sua essência quanto sua aparência e não passa de série 

bem interligada dessas manifestações (Sartre, 1943/2000, p.16-17). 

 Mas a essência de um objeto e a de um homem são qualitativamente diferentes, pois 

que o homem é uma totalização sempre em curso, sempre se escolhendo e assim se 

construindo enquanto escolhe, é uma essência constituída a partir da liberdade, ela a precede 

e a torna possível: a essência do ser humano acha-se suspensa na liberdade (Sartre, 

1943/2000, p. 67).  Em O existencialismo é um humanismo, Sartre (1946/2012) fala que um 

homem não nasce covarde, são suas escolhas e ações covardes que o fazem ser covarde, e 

assim o sendo pode também o deixar de ser. Suas ações, dessa forma, falam sobre o ser do 

existente, fazendo referência à totalidade das manifestações, das aparências. A consciência 
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é um ser que é existência em sua plenitude, isso significa que ela: não se produz como 

exemplar singular de uma possibilidade abstrata, mas que, surgindo no bojo do ser, cria e 

sustenta sua essência, quer dizer, a ordenação sintética de suas possibilidades (Sartre, 

1943/2000, p. 26).  São seus atos, então, que farão do homem algo, sua existência é que no 

ato mesmo de existir produz sua essência, é na exigência da vida, da ação, que o homem cria 

a si mesmo e seus valores. 

Essência é tudo que se pode indicar do ser humano por meio das palavras: isso é. 

Por isso, é a totalidade dos caracteres que explicam o ato. Mas o ato está sempre 

além dessa essência, só é ato humano quando transcende toda explicação que se 

lhe dê, precisamente porque tudo que se possa designar no homem pela fórmula 

“isso é”, na verdade, por esse fato mesmo, é tendo sido. O homem leva consigo, 

continuamente, uma compreensão pré-judicativa de sua essência, mas, por isso, 

acha-se separado dela por um nada. A essência é tudo que aquilo que a realidade 

humana apreende de si mesma como tendo sido (Sartre, 1943/2000, p. 79, grifos 

do autor) 

Assim, o para-si é falta, negação, com a insustentável necessidade de fazer-se ser até 

o mínimo detalhe (Sartre, 1943/2000, p. 545). É o ser que transcende a si mesmo, negando 

aquilo que já foi rumo aquilo que projeta ser, um ser que supera a si mesmo. Como falta que 

é, o para-si busca a opacidade do em-si, impulsionando o sujeito no mundo, para fora de si 

mesmo, transcendendo sua objetividade no desejo de ser algo que não é. Esta busca, este 

impulso é o que Sartre chama de projeto. O homem, antes de mais nada, existe e é aquilo 

que se projeta no futuro, um projeto que se vive a si mesmo (Sartre, 1946/2012).   

O projeto de ser é o próprio ser, pois ele só é “sendo”, isto é, um projeto do que deseja 

ser, o que torna o homem fundamentalmente “desejo de ser”. Naturalmente, há uma 

infinidade de projetos possíveis, assim como há uma infinidade de homens possíveis 

(Sartre,1943/2000, p. 690). É o projeto que ilumina as escolhas e ações do sujeito no mundo, 

dentro de uma situação específica na qual ele constrói a si mesmo e a história, transcendendo 

a situação dada em direção ao não existente, ao futuro. Tal possibilidade faz com que um 

homem seja este homem e não outro, na medida em que suas escolhas são únicas, iluminadas 

por um projeto único em uma determinada situação, também única. O projeto de ser só é e 

se expressa pelos desejos, pela ação, pela práxis, ele é a própria práxis, realização intencional 

de projetos. Tal projeto, também chamado de “projeto original”, é a escolha que o indivíduo 

faz sobre si mesmo, uma meta que perpassa todos os atos do sujeito explicando-os e 

unificando-os, dando uma organização descritível e com sentido.  

 O ser para-si é livre porque é um nada e, desta forma, pode escolher ser o que deseja 

ser, influenciado por um passado que não pode deixar de ser, mas que só se define e ganha 



O suicídio como radicalização do ato de não mais escolher:  

Um estudo a partir do entrelaçamento entre filosofia e literatura em Sartre 

Aracelly Galvino Alvarenga 

 

30 

sentido à luz de seu projeto original (Maheire, 2002). Cada ato do sujeito o revela como um 

todo, escolhendo-se dentro do campo dos possíveis e, ao escolher, escolhe “O Homem” 

como “maneira de ser”, uma possibilidade humana, o que o torna responsável por si mesmo 

e pela humanidade inteira (Sartre, 1946/2012, 1943/2000). Ao fazer uma escolha, não 

escolhe somente para si, sua escolha repercute no mundo e nas outras pessoas, que se 

adaptam e reagem a suas ações, ele cria uma imagem de “homem” particular que é válida 

para a humanidade toda como um exemplo. Evidente é que o homem, embora condenado a 

ser livre, faz suas escolhas a partir da situação material em que vive, a facticidade. Sartre nos 

fala que escolher é atuar, realizar-se concretamente dentro desta facticidade, a qual 

determina nosso campo dos possíveis, sendo este o conjunto de probabilidades que tornam 

a nossa ação possível (Sartre, 1946/2012, p. 29.), porém só podemos contar com as 

possibilidades que nossa ação comporta. 

Toda vez que o sujeito escolhe, os que estão à sua volta são afetados e o mesmo 

acontece na direção contrária, construímos o contexto e ele nos constrói. Assim, quando os 

projetos se superpõem acontecem os conflitos, pois o “outro” é fonte permanente de 

contingências, não é certo que o outro fará o que lhe é esperado. Nosso corpo não só nos 

coloca na facticidade como também é o meio pelo qual o outro me olha e reconhece em mim 

um “Ser-para-si” e, através desse olhar, ele me toma tanto quanto sujeito como objeto. 

Reconhece em mim um ser que é projeto para seus fins, mas também me julga e me objetiva, 

me transforma em totalização, em um em-si. A essa dualidade do Ser, Sartre chamou de 

“Para-si-para-outro” (Perdigão, 1995). A partir do olhar do outro eu “sou”, assim como uma 

pedra é uma pedra, torna minha liberdade em fixidez, algo dado e acabado, limitando meus 

possíveis. Ao me tornar objeto, o outro suprime minha liberdade, me fazendo ser o que sou 

para ele. Contudo, o tornar-se objeto, objetivado em outrem, muito embora a princípio pareça 

uma perda de liberdade, e logo, uma perda da responsabilidade implicada em ser livre, na 

verdade se mostra como ilusão. Isso porque, o ser objetivado pelo olhar de outrem não exclui 

a dimensão do sujeito, isto é, o sujeito não é passível de ser objetivado pelo olhar, apenas se 

mostra como objeto para ele. Esse movimento ocorre em duas vias: à medida que sou 

objetivado pelo olhar do outrem, também objetivo pelo olhar o outro. 

Assim, eu dependo do outro como ele depende de mim para cumprir uma tarefa que 

o próprio sujeito é incapaz: se ver enquanto coisa. O homem, por si mesmo, não pode se 

conhecer em sua totalidade, só através do olhar do outro pode se ver como parte do mundo, 
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ter acesso à sua essência, ainda que temporária. O outro, segundo Sartre, não é o outro 

exterior, que é distante do próprio para-si. O outro, é o meio pelo qual, o próprio eu se 

reconhece. Desta forma, ao renunciar a fazer escolhas, elas serão feitas pelo “outro”, mas de 

forma alguma o exime de sua responsabilidade frente às consequências, posto que renunciar 

é também uma escolha, pois só não somos livres para deixarmos de ser livres.  

Ser é escolher e ao ter que fazê-lo o homem se angustia, pois se depara com a falta 

de justificativas e valores a priori, abandonado no mundo sem ajuda de qualquer espécie, é 

ele que constrói seus valores pela exigência da própria ação. São as realizações humanas que 

dão sentido à vida e a tornam algo além dela mesma. Somos obrigados a nos escolher o 

tempo todo porque somos (a priori) uma indeterminação total6 e, ao nos darmos conta deste 

fato, percebemos nosso total desamparo e nossa total contingência: somos, mas poderíamos 

não ser. Angustia-se também frente a sua responsabilidade em escolher-se a si mesmo, 

criando uma imagem válida para toda a humanidade, engajando assim todos os homens 

(Sartre, 1946/2012).   

A vida, em si mesma, assim como um projeto, na condição de possibilidade entre as 

possibilidades, não têm valor nenhum, é o fato de quem a vive dar-lhe um sentido e escolher 

se engajar a um projeto específico que os institui de valor (Sartre, 1946/2012).  

 Se nem a vida nem a morte têm sentido por si mesmos e não há valores prontos para 

se agarrar, então: nada me impede de salvar a minha vida, nada me impedirá de precipitar-

me para o abismo (Sartre, 1943/2000, p. 83). Chegamos ao problema do suicídio: dar sentido 

ou não a vida é ainda uma escolha. 

 

2.2. ANGÚSTIA: A CONSCIÊNCIA DA LIBERDADE  

Sartre (1943/2000) fala-nos de uma liberdade histórica e de uma liberdade 

ontológica. A primeira caracteriza-se por ser situada, é a possibilidade de fazer escolhas 

dentro de condições objetivas do contexto social. Escolher entre os possíveis que me são 

possíveis. A liberdade ontológica caracteriza-se como característica do homem que não é 

nada, que não há uma essência a priori. Por não ser nada ele tem que fazer-se, escolher-se, 

                                                 
6 Entendemos a determinação como a predicação ou agregação de alguma propriedade ao ser (Silva, 2004, 

p. 69). O para-si não é determinado então a priori ou mesmo por seu passado, já que é essencialmente liberdade 

e a cada ato produz uma ruptura com o passado e escolhe a partir da liberdade, do nada, do vazio de valores 

universais, sendo ele próprio o único fundamento de suas escolhas. 

 



O suicídio como radicalização do ato de não mais escolher:  

Um estudo a partir do entrelaçamento entre filosofia e literatura em Sartre 

Aracelly Galvino Alvarenga 

 

32 

em lugar de apenas ser. Desse modo, torna-se singularidade na multiplicidade das 

possibilidades. Assim encontramos com a finitude no âmago do ser, pois escolhendo um 

possível renego os outros, fazendo de minha vida finita e única. Depreende-se deste fato que 

a finitude também nos é ontológica, pois ainda que fôssemos imortais ainda seríamos finitos 

em nosso próprio ser ao termos que nos escolher.  

Assim como a finitude é ontológica para o homem o nada também o é, é o homem 

que traz o nada ao mundo. Posto que o em-si é plena positividade e dela só pode sair 

positividade, não mantém relação nenhuma com o nada, para que um ser seja capaz de trazer 

o nada é necessário que ele seja seu próprio nada. O caminho que Sartre faz para encontrar 

o nada no bojo do ser é examinar a conduta humana de interrogação,  

trata-se, portanto, de compreender as condutas humanas, mas essa intenção mesmo 

já configura uma conduta, aquela pela qual interrogamos as condutas humanas. 

Dessa maneira é que se oferece para o investigador a “conduta primeira” a ser 

considerada, e que é a própria conduta interrogativa (Silva, 2004, p. 60).  

Para que se possa formular questões é necessário assumir, por essência, a 

possibilidade da resposta positiva ou negativa. Interrogamos um ser acerca do seu ser ou 

maneira de ser, ficando sempre a possibilidade de se revelar como nada, não ser. Se eu 

pergunto qual conduta humana pode revelar a relação do para-si com o mundo, assumo a 

possibilidade que a resposta seja: não há nenhuma; ou mesmo: é esta e mais nenhuma outra, 

uma resposta positiva mas que nega todas as outras possibilidades, se revela a mim o fato da 

existência ou da não-existência de algo; aquilo que o ser é se recorta daquilo que ele não é. 

O interrogador nadifica o interrogado em relação a si, deixando-o entre o ser e o não-ser, e 

também se nadifica em relação ao interrogado, deslocando-se do ser para extrair de si a 

possibilidade de não-ser (Sartre, 1943/2000, p. 66).  Assim o interrogador se motiva no seu 

ser, mas desloca-se dele para realizar a interrogação. 

Silva (2004) sintetiza o que Sartre diz sobre o não-ser presente na interrogação 

mostrando-o em três momentos da mesma ação, ele está presente na indeterminação 

completa quanto à resposta, na resposta negativa e também na resposta positiva (há isso e 

nada mais). É sempre a partir de uma perspectiva humana que o nada aparece, mas mesmo 

que pareça, então condicionado ao julgamento humano, o nada é uma característica 

ontológica e não judicativa. Na verdade constatamos um fato objetivo, de uma verdade 

absoluta, que vemos e comprovamos como não-existente, mas para isso é preciso a 

consciência para captar tal fenômeno e assim ter a intuição da ausência. Logo, a interrogação 

é uma conduta humana por definição. 
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É a liberdade que condiciona a aparição do nada, e o homem é liberdade, ele não se 

constitui primeiro e depois é livre, como uma característica acessória da consciência, a 

liberdade é o próprio modo de constituição da consciência. Ele não escolhe a liberdade, ele 

escolhe a partir da liberdade, não há diferença entre o seu ser e seu “ser-livre”. O para-si é o 

ser cujo seu próprio ser está em questão, pois a cada ato livre ele escolhe o que vai ser, é um 

arrancar-se do passado, daquilo que é, e um esperar o devir do vir a ser. Uma posição 

ambígua de ser meu passado, mas já não o sendo mais, mas também ser meu futuro sem 

ainda o ser, já que ele precisa ser reassumido a cada ato. Não sou agora o que serei depois, 

assim como não sou o que fui antes, meu ser está em constante suspenção e para que eu 

deixe de ser algo preciso apenas escolher outra possibilidade, assim meu ser está sempre em 

jogo, já que até mesmo posso escolher deixar de viver (Sartre, 1943/2000).  Se houvesse 

uma continuidade que integra passado, presente e determina o futuro, entendo o passado 

como força determinante ou motivadora, não haveria espaço para o nada, para a liberdade, 

pois a consciência passaria do ser ao ser. A consciência se constitui a partir do seu passado, 

mas separando-se dele, surgindo da negação e não da reiteração do que já foi.  

Dessa forma, entendemos o homem como não determinado por seu passado, mas ao 

projetar faz seu presente depender de seu futuro, o ser-para-si se defini, então, por aquilo 

que ele não é. Existe como possibilidade, poder-ser. Há no ser do para-si uma 

impossibilidade de que seja determinado por sua essência. Sendo este vazio de determinação 

essencial um traço ontológico a angústia se manifesta na constatação ôntica do nada. Dizer 

que a existência precede a essência é dizer da precedência da negatividade, porque a 

existência é um vazio existencial, uma indeterminação vivida, definindo o para-si pela 

ausência de determinação positiva, ou seja, pela liberdade. Assim, se o homem é em 

princípio um nada, liberdade ontológica, estrutura existencial da consciência, é ele que traz 

o nada em si mesmo e pode trazer o nada ao mundo (Silva, 2004). Convém sublinhar aqui 

que a liberdade manifestada pela angústia se caracteriza por uma obrigação perpetuamente 

renovada de refazer seu Eu que designa o ser livre (Sartre, 1943/2000, p. 79, grifo do autor). 

Sartre (1943/2000) em diálogo com Kierkegaard e Heidegger, tece uma 

diferenciação entre angústia e medo. Em consonância com Kierkegaard, ele aponta que o 

medo é medo dos seres do mundo, tem um objeto real e fora de mim, já a angústia é angústia 

diante de mim, da minha reação diante da situação. Mas também afirma, em direção a 

Heidegger que a angústia é a captação do nada, do nada em nós, ou do nada que somos, e 

ressalta que essas definições não são excludentes mas sim faces do mesmo fenômeno. Sartre 
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(1943/2000) cita a vertigem como a melhor experiência para se apreender a angústia, pois 

não tenho medo de cair e sim de me jogar no precipício. O precipício se apresenta à mim 

como algo a se evitar, que oferece perigo, e penso em um número de causas factuais que 

podem ocorrer e pôr em risco minha vida, me vejo assim como também objeto do mundo 

cujas as possibilidades me atingem de fora, elas não são minhas possibilidades. Aqui surge 

o medo, a captação do meu ser como transcendente destrutível, não tendo em mim a origem 

de minha futura desaparição. O medo, então, incita a uma reação refletida que se traduz por 

atos de precaução como andar devagar e prestar atenção, estas condutas são minhas 

possiblidades. Mas essas condutas, embora afastem o medo, não são determinadas por causas 

que não eu mesmo, assim, além delas não terem garantias de que serão eficazes, também não 

têm garantia de que serão escolhidas nem tampouco mantidas. O que nos leva a assumir que 

as condutas contrárias e contraditórias também são minhas possibilidades, posso andar sem 

prestar atenção ou mesmo me jogar do abismo. Portanto, somente eu sou a fonte permanente 

de minhas condutas e das condutas que escolhi não realizar, sendo que a conduta adotada se 

delineia no pano de fundo das condutas possíveis que a situação comporta. Se eu sou a fonte 

de tal conduta, cabe apenas a mim mantê-la, somos então um ser-mantido.  

Ao entender que esta conduta é uma possibilidade e que cabe apenas a mim mantê-

la, já que nada é capaz de me obrigar a tal, eu me angustio diante de mim e de tal 

responsabilidade.  Me angustio porque minhas condutas não passam de possibilidades e 

embora haja motivos para assumi-las, eles são insuficientes em sua força determinadora, 

pois senão não seriam motivos e sim rigorosa determinação e se transformaria em 

simplesmente porvir e o medo então não faria sentido. O horror que sinto frente ao precipício 

exige certas condutas prudentes, contudo este horror não é determinante de minha conduta, 

assim ele não é causa e sim apelo, exigência, que cabe ao sujeito atender ou não. Essa 

experiência da vertigem me mostra que não sou agora o que serei depois, pois o tempo me 

separa do que serei, mas também porque o que sou agora não fundamenta o que serei depois 

e, ainda, que nenhum existente que não seja eu pode determinar o que serei, e nesse 

momento, entre o presente e o futuro, um nada desliza no ser. A angústia se apresenta então 

como captação desse nada, como captação do para-si como liberdade, da constatação que o 

homem está sempre separado de sua essência por um nada, que a cada novo ato ele age 

através da liberdade e se apoia apenas nela. Queríamos apenas mostrar que existe uma 

consciência específica de liberdade e esta consciência é a angústia. Buscamos estabelecer 
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a angústia, em sua estrutura existencial, como consciência de liberdade (Sartre, 1943/2000, 

p. 77). 

Se somos liberdade e a angústia é a captação da liberdade como ontológica ela 

deveria ser então um estado permanente do para-si. Contudo Sartre (1943/2000) salienta que 

ela na verdade é um fenômeno excepcional, raro, pois ela se dá quando no momento da ação, 

da escolha, eu vejo uma possibilidade como minha possibilidade, quando percebo o corte da 

consciência estabelecido pela liberdade. Ou seja, vejo o meu ser projetado no futuro como 

mera possibilidade e compreendo que o encontro comigo mesmo, que aguardo para o futuro, 

pode não chegar ou eu posso não comparecer a ele. Mas também há a situação, muito mais 

frequente, de minha possibilidade se revelar a mim no instante em que ela se realiza, a ação 

assim revelada se cristaliza e tende a tomar uma forma relativamente independente posto 

que a consciência que o homem tem enquanto age é uma consciência irrefletida. As ações 

cotidianas não nos explicitam a exigência absoluta da liberdade, do ser como liberdade, ao 

contrário elas participam de uma estrutura de exigência do mundo que contém em si relações 

complexas de utensilidades. Assim descubro meus possíveis realizando-os, comprometido 

com eles, como algo urgente e útil. Conserva-se, sempre, a possibilidade de questionar os 

fins e às significações a que ele remete, assim como à toda empreitada que se mostre como 

meu possível, permanece a opção de deixa-la de lado, de que minha consciência exerça seu 

poder nadificador. Logo, para que a angústia apareça, é preciso situar-me no plano da 

reflexão para que o ato ou empreitada apareça em sua relação comigo, deflagrando-me como 

existência que flui, que escolheu fazer, mas também como existência que é separada de sua 

essência pela liberdade, que pode escolher deixar de fazer tanto quanto escolher continuar e 

sem que nada (nem sequer meu passado ou a escolha inicial de fazer algo) me obrigue a tal 

escolha.  

Mas Sartre (1943/2000) salienta que posso adotar várias condutas diante da angústia 

e, com efeito, as condutas de fuga são apreendidas quase como ações essenciais e imediatas 

à essa situação. Para ele o determinismo psicológico não só é uma conduta de fuga, como é 

o fundamento de todas as condutas de fuga. Ele produz no meio do ser forças que estão para 

além do seu conhecimento ou controle e dá a elas uma natureza de coisas, tentando suprimir 

o vazio e restabelecer o vínculo causal entre passado, presente e futuro. Esse jogo se mostra 

especialmente tranquilizador por prover uma gama de desculpas, reduzindo o homem a não 

ser jamais senão o que somos (Sartre, 1943/2000, p. 85).  Segundo Silva (2004, p. 76) o 
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determinismo se presta à justificar os atos do homem a partir de uma rede causal que os 

explique e os tornem inevitáveis e necessários: 

Não posso negar que escolho e que decido, mas posso visar a escolhas e decisões 

como decorrentes de motivos e causas que regulariam sempre minha ação, de tal 

modo que escolheria sempre aquilo que deveria ser escolhido, sabendo-o ou não. 

Sempre posso reconstituir meus atos explicando-os na forma de uma história 

objetiva de mim mesmo em que as causas determinam os efeitos. Esse 

encadeamento e essa continuidade jogam meus atos para a instância objetiva.  

 

Ao fazer esse jogo determinista eu vejo meus atos de fora, reflito a mim mesmo como 

uma natureza, e o álibi é exatamente isso, construir essa natureza, esse ser objetivo, para que 

tenha a plenitude determinada do em-si e enfim não seja minha liberdade. Apresenta-se aí 

um problema ético de tentar fundamentar os atos a partir dos valores, assim nos 

resguardaríamos da contingência de nossos atos, pois eles derivariam dessa referência 

orientadora. Assim, possuiríamos uma identidade prévia e nossos atos derivariam da nossa 

personalidade, sendo capazes de prever as ações com base nessa personalidade. As 

possibilidades estariam em mim, no núcleo que condensa minhas características e me define. 

Silva (2004) ressalta que esta é uma forma de tentar relacionar essência e existência, mas 

como o ser é existência não existe uma essência no qual as condutas já estejam moldadas 

anteriormente. A consciência é vazio absoluto, o homem é liberdade, o nada que se faz 

enquanto escolhe, logo o fundamento do ato só pode ser a liberdade, mas ela é um 

fundamento instável, já que não é um espaço lógico ou uma região psicológica do para-si 

onde estariam a priori as opções.  

Sartre (1943/2000) vai chamar esse tipo de conduta de má-fé, esta se diferencia da 

mentira, posto que a mentira pressupõe os dois polos, o enganado e o enganador e a má-fé é 

uma mentira que se conta a si mesmo, no qual o enganado e o enganador são unificados em 

uma única consciência. Na má-fé eu afirmo a transcendência como sendo facticidade, e 

assim, afirmo que sou minha transcendência como a maneira de ser das coisas. Ao afirmar 

que sou algo, como covarde, eu afirmo ser o que não sou – posto que são meus atos que 

podem ser classificados como covardes e a cada novo ato me abre a possibilidade de 

reassunção ou não dessa conduta, já que a essência humana escapa à toda definição por 

condutas – para poder encobrir e negar aquilo que sou, liberdade. O objetivo da má-fé é, 

dessa forma, fazer com que eu passe de um modo de ser a outro, que eu passe de liberdade 

para coisa, de para-si para em-si, que eu seja covarde como uma mesa é uma mesa. Desde 

sua aparição a má-fé, como forma de ser no mundo, rege todas as outras atitudes posteriores 
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e em consequência nasce com ela uma verdade própria, um modo de ver os objetos, um 

modo de ser do tipo do ser dos objetos, nele o ser é o que não é e não é o que é (Sartre, 

1943/2000, p.116). 

Na verdade esse Eu que entendo como unificador de meus atos, essa personalidade, 

a rigor não é nada. Minha personalidade não justifica meus atos, pois estou separado de meu 

passado por um nada e esse Eu que intuo na verdade são construções da consciência que 

estão fora de mim e que por necessidade de uma unificação eu os introjeto. A consciência é 

intencional, é transcendente a si para visar o que está de fora e só se constitui nessa relação 

com o exterior. A personalidade ou este Eu psíquico Sartre (1943/2000) chama de truque, 

que usamos para tornar nossa relação com as coisas mais fáceis, para que elas tenham uma 

ordem que pareça natural e uma garantia absoluta na qual tudo segue seu curso, como num 

determinismo histórico ou mesmo destino: o sentido profundo do determinismo é 

estabelecer em nós uma continuidade sem falha de existência Em-si (Sartre, 1943/2000, p. 

544). Mas, ao contrário disso, somos nada e esse Eu que construo é produzido na ação, na 

liberdade e por tal motivo está sempre em jogo, sempre posso me escolher e isso significa 

que posso escolher ser outro que não este que sou agora. 

Acreditar que minha vida está sobredeterminada por um determinismo histórico é 

abrigar-se na má-fé, mascarar minha absoluta liberdade e total abandono frente às escolhas 

que tenho que fazer para ser: essa liberdade absoluta do para-si, a irredutibilidade da 

consciência é contrária ao determinismo histórico. O indivíduo não pode se abandonar à 

história como se esta fosse um destino. Toda situação humana está vinculada a cada ação 

(Rufinoni, 2008, p. 216). 

É a partir de cada ação que a história se constrói, a despeito dos desejos individuais 

mas como produto coletivo do humano. E é através dos atos humanos é que a instituição dos 

valores acontece, quando eu ajo concordo com o valor daquela ação e assim assumimos de 

uma forma ou de outra, por um valor ou outro, o mundo em que herdamos. O determinismo 

ou destino é, então, álibi da liberdade e a fuga da angústia (Silva, 2004, p. 75), pois tento 

passar a responsabilidade dos meus atos para uma rede causal exterior a mim que os explica 

e os torna inevitavelmente necessários. E essa rede não existe, apenas se eu a construir de 

forma que eu me apreenda como um personagem de mim mesmo, me projetando 

determinado e regido pela necessidade a fim de que essa crença me dê abrigo da 

contingência:  
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recuso a origem absolta das minhas escolhas e a entendo como relativa a algo que 

a determina. Isso me isenta de considerar que a origem dos meus atos é a minha 

liberdade. Assim o sentido e o valor de cada ato são imanentes a ele mesmo (Silva, 

2004, p. 77). 

 Há no homem certo desejo de fixidez, desejo de certeza, de fundamento pois ele é 

incerteza, fluidez e exercício de liberdade. O fixo e o estável não pode provir desse processo 

inacabável de se fazer e então este homem interpreta seus atos como fracasso, pois não 

consegue imprimir neles a estabilidade e através disso ele encara a sua própria 

impossibilidade de realizar-se como finalidade. Mas o homem não se realiza na totalidade 

nem mesmo na morte, pois enquanto exercício de si mesmo, de liberdade que se realiza na 

ação, ele é sempre totalidade em curso, sempre à espera de si mesmo. Essa fixidez só me 

atingi na morte, pois então não há mais possibilidades, não há mais liberdade, há apenas 

passado tornado em pedra, tornado em-si.  

 

2.3. A MORTE E O SUICÍDIO 

Na perspectiva de Oliveira (2009), a morte para Sartre está situada como um puro 

fato, contingência, algo que está fora do para-si, um absurdo que atravessa a vida, 

destituindo-a de qualquer sentido, indo assim expressamente contra a ideia heideggeriana de 

que a morte daria sentido e autenticidade à vida. Contestando o ser-para-morte, ele nos diz 

que não podemos esperar a morte, a menos que seja precisamente designada, ela não é 

“minha” possibilidade, ela é um fato contingente do qual não podemos escapar e pertence a 

“minha” facticidade. A morte escapa à nossa subjetividade, ela está sempre para-além de 

minhas possibilidades, me escapa como irrealizável, não havendo lugar em meus projetos 

por estar além de minha subjetividade, não há lugar algum para ela. Dessa forma, um projeto 

rumo à “minha” morte como possibilidade é um projeto que destrói a si mesmo, é uma espera 

de algo que lhe tirará toda significação, é uma negação da própria espera. Sartre diz que o 

projeto original é sempre um projeto de vida, “desejo de ser” e que, portanto, a morte não 

pode ser o fundamento de tal projeto, se expressando assim: 

esta perpétua aparição do acaso no âmago de meus projetos não pode ser captada 

como minha possibilidade, mas sim, ao contrário, como nadificação de todas as 

minhas possibilidades, nadificação essa que já não faz parte de minhas 

possibilidades. Logo, a morte não é minha possibilidade de não mais realizar 

presença no mundo, mas uma nadificação sempre possível de meus possíveis e que 

está fora de meus possíveis. (Sartre, 1943/2000, p.658; grifo do autor). 
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Em uma passagem de seu livro O Ser e o Nada (Sartre, 1943/2000, p.654) fica bem 

clara a posição do autor quanto a morte: devemos sublinhar o caráter absurdo da morte. O 

para-si é movimento contínuo, sempre devir, é o ser cujo livre projeto anuncia a si mesmo o 

que ele é, o meu ser-para-mim que possibilita a reassunção do passado, atribuindo e 

metamorfoseando o significado do que sou. Assim, enquanto vivo o ser determina seu 

próprio sentido como “devir”, mudança daquilo que é em direção ao que ainda não é. Já na 

morte, o significado ainda sofre mudanças, mas agora somente do lado exterior, é o outro 

que vai conferir sentido, mesmo que relativo, à minha vida, alienando-me desta, já que não 

posso mais transcender tal realidade objetiva, pois sou agora transcendência-transcendida. 

Somos aquilo que somos tendo sido, irremediavelmente (Sartre, 1943/2000, p.660; grifos do 

autor). 

Somos seres significantes, que atribuem sentido as coisas e a si mesmos, somos 

sempre um porvir, espera de um futuro que é um esboço do que serei e que significa também 

o passado à luz deste futuro. Esperamos pela realização de nossos fins e também por nós 

mesmos. A morte tem, então, este caráter de tirar toda significação da vida porque ela nos 

surpreende, nos atravessa e suprime objeto de minha última espera que daria o significado 

de toda a espera. Tornamo-nos, então, apenas exteriorização e o sentido só pode ser dado 

“de dentro”, pela subjetividade, ficando assim em suspenso um projeto inacabado, absurdo, 

sem o porvir que lhe daria tal significação (Sartre, 1943/2000). 

Para o autor, o suicídio, na condição de livre escolha de sua morte, não faz com que 

o sujeito seja o fundamento de sua própria morte. Ao se matar, se mata em vida, é ainda ato 

de sua vida que, como todos os atos, carece de um porvir que o signifique. Porvir este que 

lhe é negado por ser o último ato de sua vida, ficando assim indeterminado, inacabado, sem 

sentido. O sentido se encontra em vida, no fluir das ações, no devir, na projeção que faço do 

que serei sendo, assim na morte a dimensão do futuro, do projeto, é tolhida e com ela também 

qualquer sentido. O suicida, assim como quem morre naturalmente, está sujeito à 

significação relativa do outro, que transforma em pedra sua vida, torna-a um em-si. Contudo, 

o sentido fundamental da morte é ausência de sentido, algo inacabado, que recai 

definitivamente no absurdo. O suicídio é uma absurdidade que faz minha vida soçobrar no 

absurdo (Sartre, 1943/2000, p.662). 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE – PENSANDO A MORTE PARA DESVELAR A VIDA 

 

Nosso intuito é, embasados na teoria sartreana, compreender que a reflexão é sempre 

da morte, do suicídio, de um sujeito específico situado em condições materialmente objetivas 

e no meio de suas significações, posto que o fenômeno não existe de forma abstrata sem que 

haja um sujeito que o transforme em ato, em fenômeno (aquilo que se mostra a uma 

consciência). Não é portanto nosso intento esgotar as possibilidades de apropriação e 

reflexão da teoria sartreana em relação com o tema do suicídio, posto que se trata de uma 

primeira incursão nessa empreitada. 

O existencialismo sartreano evidencia o contexto existencial específico do sujeito 

considerado levando em conta o movimento formativo do encontro do sujeito com o mundo, 

buscando entender como as determinações do todo e a apreensão individual do sujeito o 

fizeram ser aquela pessoa e não outra, a vivenciar uma realidade existencial única mas 

emblemática enquanto possibilidade humana, possível a todos. Nossa leitura do suicídio está 

assim embasada na perspectiva sartreana a fim de dar espaço ao fenômeno para que sua 

multideterminação seja minimamente considerada, já que o pensamento de Sartre nos 

permite refletir sobre a existência individual e singular do indivíduo concreto. Esta pesquisa 

considera, então, que o ser é multideterminado em sua formação em decorrência da sua 

abertura para o mundo, assim como os fenômenos também o são, como produtos da relação 

sujeito-objeto. Assim, se para Sartre (1943/2000) o ser é ação, e podemos tomar o fenômeno 

do suicídio como uma possibilidade em potencial de ato deste ser, compreender as 

multideterminações do fenômeno, é desvelar as multideterminações do ser e do ato, pois o 

ser é consciência, ou ação no mundo, ele se faz pelo ato de escolher, se tornando aquilo que 

escolhe. 

 

3.1. A VERTIGEM: OS MOTIVOS E MÓBEIS DO ATO FRENTE A RADICALIDADE DA 

LIBERDADE 

O homem é livre porque não é o que é, não é plenitude de ser, pois aquilo que é pleno 

de ser não pode ser nada além do que já é. Há no homem um buraco, um nada de ser, 

desprendido daquilo que foi e daquilo que será por esse nada. Ele não é si mesmo, mas 

presença de si. Para os homens, ser é escolher-se, é escolher ser.  
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Assim, a liberdade não é um ser: é o ser do homem, ou seja, seu nada de ser. Se 

começássemos por conceber o homem como algo pleno, seria absurdo procurar 

nele depois momentos ou regiões psíquicas em que fosse livre: daria no mesmo 

buscar vazio em um recipiente que previamente preenchemos até a borda. O 

homem não poderia ser ora livre, ora escravo: é inteiramente e sempre livre, ou 

não o é (Sartre, 1943/2000, p. 545, grifo do autor). 

O homem é transcendência, pois não há como ser primeiramente e só depois ser livre 

(liberdade ontológica), ou primeiramente ser e depois se colocar em relação com algum fim, 

pois o ser do para-si se identifica com a liberdade, ele é originariamente projeto, se defini 

por seu fim, fim posto pela liberdade, porque surgimos no mundo de uma vez e em totalidade 

(Sartre, 1943/2000, p.568). É preciso que ele seja desde o início essa brecha no ser, que é 

capaz de se afastar da plenitude dos objetos e capturar a falta, pois que aquele que é plenitude 

de ser não consegue desprender-se de si e colocar-se em relação às coisas. Depois e antes 

são na verdade categorias humanas que só surgem a partir da ação do homem no mundo. 

Realidade humana e liberdade são concomitantes e se dão a conhecer na ação, pois a primeira 

é resultante do conjunto das ações do para-si e de suas consequências, e a segunda se 

manifesta na ação ao mesmo tempo que a ação só é possível na liberdade. Com efeito é que 

não há nenhum evento psíquico ou maneira de ser privilegiada em relação à liberdade, todos 

manifestam igualmente a liberdade. 

Sartre (1943/2000) atenta que o conceito de ato contém numerosas noções, mas que 

se reúnem na ideia de que agir é dispor do mundo, modifica-lo, produzir algo com vistas a 

um fim. Mas o mais importante nesse conceito é que a ação é por princípio intencional, ou 

seja, a realização intencional de um projeto consciente. Não é preciso que nesta consciência 

estejam previstos todos resultados ou consequências, para falarmos de ação é o bastante que 

haja adequação do resultado à intenção.  

Para que o ato seja mesmo primeiramente considerado, ele implica necessariamente 

a negatividade, é preciso reconhecer certa falta objetiva, como um algo possível, mas não 

realizado. Logo, em todos os atos a consciência afastou-se previamente da plenitude do 

mundo e abordou o não-ser. É preciso achar uma brecha no ser, vê-lo como insuficiente, 

faltante para que assim se possa atuar sobre ele. Dessa forma reconhecemos que a condição 

indispensável e fundamental de toda ação é a liberdade (Sartre, 1943/2000, p. 540). Isto 

posto, é preciso considerar que se o homem é livre em razão do nada que é e que o separa de 

seu passado e futuro, é uma consequência lógica que o passado não possa de modo algum, 

por si mesmo, produzir ou determinar um ato. 
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Mas o que significa efetivamente estar separado do seu próprio passado por um nada? 

O que significa isso em termos de existência? Retomemos a discussão sobre a liberdade e à 

dualidade temporal presente na angústia, frente ao passado e ao futuro, que realizamos no 

nosso segundo capítulo. Em termos de existência, essa nadificação do passado nos aparece 

na faceta de angústia frente ao passado. Vamos seguir com o exemplo que Sartre nos 

apresenta em O ser e o nada (1943/2000), há um jogador inveterado que tomou uma decisão 

de não mais jogar e assim acredita que não quer mais jogar, porém quando em outro dia se 

encontra com a possibilidade real do jogo (passa por algum lugar que costumava jogar por 

exemplo) ele se depara com a total ineficácia de sua decisão da véspera. Sem dúvida a 

decisão existiu e ele está ciente dela, contudo está congelada no passado, ultrapassada. Ela 

sem dúvida continua sendo minha decisão no fluxo temporal que realizo como minha 

identidade, mas dela me liberto e ela fracassa na missão que lhe dei. Essa é a ruptura com o 

passado e seu pretenso determinismo, é o defrontar-se com o nada que o separa de si mesmo. 

O jogador queria tanto não jogar que via a sua decisão como que proibitiva em si 

mesma, uma barreira entre ele e o jogo, mas eis que ele percebe que ela agora não passa de 

lembrança ou recordação. No momento presente, quando ele é chamado a agir, a atender à 

exigência da vida, ele constata que a decisão de não jogar é apenas mais um de seus 

possíveis, assim como jogar também o é. E para que a decisão tomada anteriormente venha 

a ter sobre mim qualquer força é necessário que eu a refaça livremente. Apreendo-me só e 

desnudo frente minha decisão e com angústia verifico que nada me impede de jogar, essa 

angústia sou eu, porque, só pelo fato de me conduzir à existência como consciência de ser, 

faço me como não sendo mais esse passado de boas decisões que sou (Sartre, 1943/2000, 

p. 77, grifos do autor). 

Da mesma forma me encontro diante do meu futuro, separado dele por um nada. 

Retomando o exemplo de Sartre (1943/2000, p. 73) do homem que se encontra em um 

caminho tortuoso na montanha e vislumbra abaixo de si um abismo, e ao se encarar a frio 

percebe que não há nada que o leve a tomar uma conduta específica e que tanto as condutas 

de segurança como as contrárias são meus possíveis, a vertigem é angústia na medida em 

que tenho medo, não de cair precipício, mas de me jogar nele. Neste sentido verifico que o 

horror como motivo não tem nenhum valor de terminação em mim e isso reforça o horror 

como estado, ou seja, de percepção clara de meus possíveis e do entendimento que a conduta 
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decisiva só pode emanar do que ainda não sou, e sensação que melhor traduz isso no meu 

ser é a vertigem que sinto ao olhar para baixo: 

Meus olhos, percorrendo o abismo de alto a baixo, mimetizam minha possível 

queda, realizando-a simbolicamente; ao mesmo tempo, a conduta suicida, pelo 

fato de converter-se em “meu possível”, faz surgir por sua vez motivos possíveis 

para adotá-la (o suicídio fará cessar a angústia). Felizmente, tais motivos, por sua 

vez, só pelo fato de serem motivos de um possível, mostram-se ineficazes, não 

determinantes: não podem produzir o suicídio, assim, como meu horror à queda 

não pode me determinar a evita-la. Em geral, esta contra-angústia faz cessar a 

angústia, transformando-a em indecisão. Por sua vez, a indecisão chama a decisão: 

afasto-me bruscamente da borda do precipício e retomo o caminho (Sartre, 

1943/2000, p. 76, grifos do autor). 

Vê-se que para Sartre a vida sempre chama à vida e à ação e ao responder nos 

engajamos nela novamente, assim, o suicídio para ele aparece sempre como uma 

possibilidade entre as possibilidades, mas que não há razão específica para ser realizado, 

como vemos nos seus personagens como Mathieu e Roquentin, que embora tenham 

apreendido a vida dessa forma angustiante que é a crueza da própria liberdade absoluta, 

continuaram rapidamente seu curso, cada um à sua maneira. Mas, embora para Sartre esse 

tema não tenha tomado maior relevo, ele é tomado nessa pesquisa como objeto de estudo e 

assim tomaremos esse momento como elo para a nossa reflexão do mesmo. 

Assim, a vertigem é a melhor conduta para verificarmos a angústia da condição 

humana, pois me vejo a frio como objeto do mundo cujas as possibilidades me atingem de 

fora e não se caracterizam como minhas possibilidades, mas também me percebo em relação 

às minhas possibilidades de condutas e compreendo então que existe um nada entre o ato e 

o motivo e esse nada sou eu. Sou quem deve escolher a ação seja ela qual for, seja ela de 

precaução ou de precipitação no abismo. Me angustio diante de mim e da força insuficiente 

dos motivos em determinar minhas ações a partir das minhas possibilidades,  

A liberdade que se revela na angústia pode caracterizar-se pela existência do nada 

que se insinua entre os motivos e o ato. Não é porque sou livre que meu ato escapa 

à determinação dos motivos, mas, ao contrário, a estrutura ineficiente dos motivos 

é que condiciona minha liberdade (Sartre, 1943/200, p.78, grifos do autor) 

E todas as condutas que escolho só cabe a mim mantê-las, mesmo a decisão de viver 

só cabe a mim mantê-la a cada momento. Em vistas disto, podemos observar que o suicídio 

aparece como mais um dos meus possíveis, como possibilidade humana de ser escolhido e 

posto em ato. Mas sendo assim, como todos os atos, o nada está entre os motivos e móbeis 

e minha decisão. Isso não quer dizer que não haja motivos, quer dizer apenas que estes 

motivos só ganham significado e valor a partir do fim que posiciono através de meu livre 
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projeto. Assim, contrariando a noção do senso comum que entende os motivos como o 

conjunto de razões racionais que justificam o ato, Sartre (1943/2000, p. 551) denomina 

motivo como a captação objetiva de uma situação determinada, na medida em esta situação 

se revela, à luz de certo fim, como apta a servir de meio para alcançar este fim.  

Neste sentido, e em consenso com o senso comum, não há ato sem motivo. Mas é o 

ato que determina os motivos, ele que posiciona seus fins, móbeis e motivos no momento 

mesmo da ação e são desta forma correlatos e indissociáveis. O motivo deve ser 

experimentado como motivo, não necessariamente tematizado e deliberadamente definido 

como tal, mas é o para-si que deve conferir o seu valor. Pois se fosse o contrário a consciência 

passaria de um ato ao outro num fluxo contínuo no qual o primeiro determina o próximo, 

numa relação de causa e efeito na qual tudo é pleno e numa clara negação e obstrução da 

liberdade. Segundo Sartre (1943/2000), tento persuadir-me de que os motivos são como 

coisas, que têm permanência e constância para dissimular que ele precisa ser valorado por 

mim a cada instante para que tenha sua existência e, ainda, que a sua permanência dependa 

exclusivamente da constância com que eu os reafirmo e reatualizo. Somos seres-mantidos, 

nos quais tudo precisa ser reafirmado a cada instante, por isso nosso ser está sempre em 

questão, e logo é por isso que a possibilidade do suicídio, enquanto conduta genérica 

humana, é sempre existente, pois sou agora algo que posso me escolher diferente a qualquer 

momento, inclusive escolher se matar, não ser mais.  

Mas para que essa liberdade que é o para-si seja livre é preciso que ele possa tomar 

distância de si mesmo, de seu passado, e do mundo, para que captando nele certa falta 

consiga agir à luz de um fim que ele projetou. Portanto, como vimos, o homem não pode 

receber seus fins nem de fora nem de uma natureza humana, é ao escolher que o homem 

decide seus próprios fins, é o posicionamento de meus fins últimos que caracteriza meu ser 

e identifica-se ao brotar originário da liberdade que é minha (Sartre, 1943/2000, p. 548). 

Consequentemente não há como falar, sem entrar em contradição, que sou livre 

quando a oportunidade aparece, mas que são as circunstâncias exteriores que determinam o 

momento dessa aparição. Pois apenas eu posso decidir como reagirei às situações, se serei 

racionalmente voluntarioso ou reagirei de forma emotiva. Esse maniqueísmo psicológico 

não encontra ressonância na filosofia sartreana, para esta, tanto uma quanto outra postura 

são articulações no mundo que fazemos no intuito de alcançar os fins postos pela liberdade. 

Logo, eu apareço como livre fundamento de minhas volições e emoções, pois é em mim que 
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elas encontram sua origem, pois não basta querer: é necessário querer querer (Sartre, 

1943/2000, p.550).  

O móbil é, então, a captação consciente de si dos motivos, ou seja, os motivos só se 

revelam à um para-si, pois é por este que o mundo surge, e através dos seus fins é que os 

motivos se tornam motivos. Mas não só os motivos, também o mundo, este só se revela ao 

para-si por meio da escolha de um fim que ilumina este mundo e dá a este o sentido em 

relação ao que projeto. 

Sendo a intenção a escolha do fim e revelando-se o mundo através de nossas 

condutas, é a escolha intencional que revela o mundo, e o mundo revela-se dessa 

ou daquela maneira (em tal ou qual ordem) segundo o fim escolhido. O fim, 

iluminando o mundo, é um estado do mundo a ser obtido e ainda não existe. A 

intenção é consciência tética do fim (Sartre, 1943/2000, p.588). 

Assim, o mundo me aparece mais ou menos adverso de acordo com o fim que projeto. 

Seguindo o exemplo que Sartre traz, podemos analisar um rochedo que se encontra na base 

de uma montanha, ele em si mesmo não é bom ou mal, não é adverso ou não, ele só se 

iluminará com sentido à medida que minha intenção dobre sobre ele. Se eu me proponho a 

escalar a montanha ele se apresentará a mim como um rochedo que pode ou não me ser útil. 

Se ele é grande demais ou liso demais, se mostra a mim como adverso, mas somente na 

medida em que aparece sob o fundo da escalada que me propus. Se do contrário estou na 

estrada a passeio e a montanha aparece a mim sob o fundo do projeto de viajar, ele se mostra 

como apenas paisagem, sem qualquer qualidade de adversidade ou não. 

No mesmo raciocínio, Sartre (1943/2000) reflete sobre a questão da fadiga, se me 

encontro numa caminhada com amigos, e eu me canso e peço que paremos para descansar e 

os outros não sentiram essa necessidade, não é em virtude da fadiga como situação objetiva 

que paro, pois os outros também sentem fadiga e se posicionam de maneira diferente à ela. 

Apenas a partir do mundo que se revela a mim à luz do fim a que me proponho (meu projeto), 

é que essa fadiga se mostra a mim como insuportável, apenas em relação com a forma como 

vivencio meu corpo e como projeto ele em relação a mim mesmo é que eu poderei agir. 

Logo, para o suicida, não é a configuração objetiva das coisas ou mesmo certa dor 

objetiva ou subjetiva, que podem ser em si mesmas determinantes ou mesmo motivos para 

tal ato, pelo contrário, é sob o fundo do projeto do sujeito específico (no caso o suicida) que 

essas condições lhe aparecem como insuportáveis e assim pode fazer desse sofrimento um 

móbil para o suicídio. Esse sofrimento só se compreende em relação ao projeto, e o ato do 

suicídio em si, também só é compreensível à luz do meu projeto e ao valor que dou 
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implicitamente a esta vida. É o conjunto de meus projetos que retrocede para conferir ao 

móbil sua estrutura de móbil. E somente porque escapo ao em-si nadificando-me rumo às 

minhas possiblidades que este em-si pode adquirir valor de motivo ou móbil (Sartre, 

1943/2000, p. 541).  Portanto, o motivo do suicídio, longe de ser o determinante do ato, só 

pode aparecer no e pelo projeto de uma ação. Por isso, não há como generalizar os motivos 

para o suicídio, pois o motivo é concernente de forma específica a quem o pratica, em outras 

palavras, a consciência que recorta o motivo no conjunto do mundo já possui sua estrutura 

própria, outorgou a si os seus fins, projetou-se rumo a seus possíveis e tem sua própria 

maneira de pender-se às suas possibilidades (Sartre, 1943/2000, p.554). Os motivos 

objetivos que atribuímos ao suicídio são apreensões nossa, daqueles que ficaram e assim 

veem a vida e o passado daquele que se foi como uma totalização acabada em seu curso, 

como uma pedra, um em-si.  

Por conseguinte, a questão de interpretar o suicídio como um ato deliberadamente 

voluntário ou movido por fortes emoções não é, então, relevante enquanto determinante 

objetivo do ato em si, posto que as duas formas são articulações no mundo que visam a 

realização de um fim, que é o anuncio do que serei. Pois quando a vontade deliberada 

aparece, a decisão já está tomada e ela se mostra como anunciadora dessa decisão. Sendo 

assim, são procedimentos para alcançar um fim projetado, atos concebidos para a realização 

de um fim. Sartre (1943/2000) sugere que, com base no que expusemos acima, os psicólogos 

não deveriam se contentar em descrever o sujeito enquanto este realiza seu projeto no modo 

voluntário, deliberadamente reflexivo, mas compreender que é também necessário atentar-

se para a intenção mais profunda que faz com que ele realize seu projeto ao modo voluntário 

ou em qualquer outro modo. Essa intenção mais profunda é o projeto original, a decisão 

sobre si mesmo, que coloca os fins ante o sujeito anunciando aquilo que ele é. Por 

consequência também deve-se entender que assim como age voluntariamente, também 

poderia ter agido em qualquer outro modo de consciência (que não a reflexiva) para alcançar 

seus fins. Esse projeto é a escolha mais ampla na qual as outras escolhas se integram como 

estruturas secundárias. 

É por essas reflexões que Sartre (1943/2000, p. 564, grifo do autor) sugere que o 

método a ser empreendido para a compreensão do sujeito seja por base de uma análise 

regressiva que nos remeta ao projeto inicial do sujeito, que nada mais é do que o próprio ser-

no-mundo do sujeito, na medida que este ser é escolha. A esse método, chamou-o de 
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psicanálise existencial, cujo o próprio autor apontou que ainda havia muito a se fazer nesse 

domínio e que está ainda inacabada. Mas como diretriz central se propõe a extrair 

significações encerradas em um ato – por todo o ato – e passar daí a significações mais 

ricas e profundas, até encontrar a significação que já não implica qualquer outra 

significação e que só remete a si mesmo. 

Se queremos compreender o ato do suicídio e o suicida, devemos partir do ato, ou 

mesmo dos atos que o anunciam, como a ideação suicida, a ameaça suicida e a tentativa 

suicida (Jaminson, 2002), para interpretar a totalidade que é o ser, partindo do entendimento 

de que qualquer ato que seja integra-se como estrutura secundária às estruturas mais globais, 

que é meu projeto original, que é o que sou. Pois concebemos que os fenômenos são 

compreensíveis, mas não através do passado, e sim do projeto que me lanço no futuro e volta 

rumo ao presente para significa-lo. O meu projeto último e inicial são pois a mesma coisa e 

são esboços de solução para a questão que é o ser-para-si.  

O suicídio não é um projeto inicial/original porque este é sempre projeto de vida, é 

modo de ser-no-mundo, mas é um projeto possível dentro deste projeto original. É a partir 

desse projeto original que ilumina o mundo e significa minha situação que as coisas tomam 

forma de motivos e móbeis, logo esse projeto inicial é tal que comporta a atitude do suicídio 

enquanto possível, enquanto possibilidade nesse mundo que ele (projeto) me anuncia. Pois 

o mundo, meu mundo, o mundo que capto, nos aparece necessariamente como somos; com 

efeito, é transcendendo-o rumo a nós mesmos que o fazemos aparecer tal como é. 

Escolhemos o mundo – não em sua contextura Em-si, mas em sua significação – escolhendo 

a nós mesmos (Sartre, 1943/2000, p. 571).  

Pois o projeto original que sou diz sobre a relação que o para-si quer manter com o 

ser, mas a estrutura da escolha nos mostra que ela é sempre escolha no mundo, sempre 

escolha fenomenal. A liberdade aparece como o próprio ser do para-si, mas ela não é uma 

propriedade do para-si, ela só se apresenta escolhendo-se, ou seja, na ação, está sempre 

comprometida. Não é uma liberdade como um poder indeterminado ou preexistente à 

escolha, ela só se dá a conhecer pela ação e, portanto, só captamos a nós mesmo pela ação. 

Mas esta ação, na radicalidade que é a liberdade, não encontra apoio ou auxílio naquilo que 

era (ou já foi) ou mesmo em qualquer valor, regra ou moral (já que esses só podem surgir da 

ação). Dessa forma a escolha livre parece absurda e assim o é, já que é escolha de seu ser, 

mas não fundamento dele. Assim, a realidade humana pode escolher-se como bem entenda, 
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mas não pode não escolher-se; sequer pode recusar-se a ser: o suicídio, com efeito, é 

escolha e afirmação – afirmação de ser (Sartre, 1943/2000, p.590). A escolha do suicídio é 

uma escolha absurda, mas não porque não há razões para fazê-la ou que ela fosse um 

fenômeno que não mantenha conexão com os outros, mas é absurda porque não houve a 

possibilidade de não escolher. Uma escolha é sempre ação no mundo, sempre produz algo, 

é afirmação, mesmo o suicídio, enquanto uma escolha por não mais escolher, é produção no 

mundo, é ação no mundo, com efeito, não escolher é escolher não escolher (Sartre, 

1943/2000, p. 592). 

De fato, estou condenado à liberdade, não posso escolher não ser livre, mas posso 

escolher não escolher, ainda assim é uma escolha e num ato radical liberdade posso escolher 

tirar a minha vida e assim escolho não escolher mais, nunca mais. O suicídio toma forma de 

uma escolha radical, de uma ação livre que encontra a radicalidade dessa liberdade que 

somos. Uma escolha que tolhe todas as outras, mas ainda assim é afirmação de ser. 

3.2. A DESTRUIÇÃO: RESPONSABILIDADE, ANGUSTIA E FRAGILIDADE NA DIMENSÃO DO 

ATO DO SUICÍDIO 

O existencialismo sartreano (1943/2000; 1946/2012) colocou o homem de posse 

daquilo que ele é, daquilo que ele fez de si mesmo e assim recolocou sobre este homem a 

responsabilidade de sua existência, mas não só da sua como a de toda humanidade. Nossas 

escolhas produzem valores aquilo que escolhemos, ao nos escolher criamos também uma 

imagem do que julgamos ser o Homem. Assim, sou responsável por mim e por todos e crio 

uma determinada imagem do homem que escolho ser; ao escolher a mim, estou escolhendo 

o homem (Sartre, 1946/2012, p. 21). Não podemos falar de uma “natureza humana”, pois 

que presumiria que há valores e destinações a priori que regeriam o ser humano, mas Sartre 

(1943/2000; 1946/2012) entende que há uma universalidade de condição humana, que seria 

a nossa situação fundamental no mundo, os limites a priori, como a condição de mortal, 

necessidade de comer, respirar, conviver; o que muda são as condições históricas e 

consequentemente a relatividade de cada época. Sendo assim, todos os projetos individuais 

são variações particulares de tentativas de adaptar-se ou superar tais limites, o que concede 

a todos os projetos individuais um valor de universal. Neste sentido existe uma 

universalidade humana; mas ela não é dada, e sim permanentemente construída (Sartre, 

1946/2012, p. 36). Assim, os homens são existências que escolhem livremente sua essência 

e nesse ato absoluto de escolha, de ação, de engajamento livre em algum projeto, escolhe 
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também um projeto acessível de ser compreendido e reeleito por todos, assumindo estes 

valores e elegendo um tipo de humanidade. 

O homem está, então, abandonado à si mesmo, sem desculpas e sem garantias. Sem 

um deus que o oriente ou um código moral eficaz capaz de legislar sobre as suas escolhas 

particulares ou mesmo uma natureza humana da qual possa derivar suas ações, ou ainda de 

seus sentimentos (visto que eles vão se construindo conforme nossas ações que os assumem 

e os valoram); a angústia da contingência e da sua total responsabilidade por sua vida é o 

que lhe resta. É neste sentido que o valor é absoluto, assim também é absoluto o homem que 

inventa esse valor a cada escolha sem nenhuma justificativa que não ele mesmo. E se não há 

uma escala moral de valores que posso orientar o homem é por meio das suas escolhas 

particulares que ele inventa o homem. O homem é absoluto em seu tempo, em sua 

historicidade, enredado no mundo contingente e nas suas contradições, no meio de outros 

homens também contingentes que produzem valores absolutos também sem justificativas, 

enfim, é dentro dos limites humanos que o homem é absoluto, porque o mundo 

humano é algo de sua invenção e de sua responsabilidade. E sendo o mundo 

humano o lugar absoluto do homem, o absoluto é histórico porque ele surge a cada 

vez que o homem nasce e renasce historicamente, ou a cada vez que um homem 

morre pela preservação desse humano (Silva, 2004, p. 30). 

Mas ser absoluto não é de forma alguma dizer que ele é fundamento de si mesmo, 

que o homem alcança sua paixão inútil de ser em-si-para-si, de ser Deus, ou mesmo de se 

erguer sozinho acima de Deus ou do próprio homem. Não é pela nossa obsessão pela 

imortalidade que somos absolutos, não é pelas obras que refletem alguns princípios vazios 

que duram as passagens dos séculos, mas sim pelas obras das paixões, pela luta apaixonada 

de nossa época, pela nossa historicidade e fragilidade é que somos absolutos: 

é como se ele se fizesse absoluto por exigência de sua própria fragilidade. É a 

solidão do para-si que impõe à consciência o absoluto de sua liberdade, é uma 

consciência despojada de tudo, aquela que se lança adiante de si por sua conta e 

risco. E quando o sujeito lançado no mundo encontra a densidade da história, um 

passado herdado compulsoriamente, um presente já construído, um futuro incerto, 

será a partir dessa fragilidade originária que ele irá situar-se e projetar-se, razão 

pela qual ele só pode mesmo ser a origem absoluta de suas escolhas, isto é, de si 

próprio, inventando-se absolutamente no embate com a relatividade histórica. A 

presença do absoluto no relativo constitui sempre a singularidade de cada situação 

(Silva, 2004, p.31). 

Mas, parafraseando Sartre (1943/2000), o que é a fragilidade senão a apreensão da 

probabilidade de não ser mais para um ser determinado? A fragilidade vem ao mundo pelo 

homem, pois ela é antes uma relação que o homem mantém com o ser. É através da relação 

de limitação individualizadora (o ser é isso e não é o resto todo ou mesmo nada) que o 
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homem faz chegar ao ser a fragilidade como aparição da possibilidade permanente de não 

ser. E se diante de nossa fragilidade e absoluta liberdade não há nenhum valor que nos 

preceda e nos justifique, também não há nenhum mau; o mau e a destruição também veem 

ao mundo a partir de nós.  

A destruição pode ser considerada essencialmente humana, pois para que haja 

destruição é necessário que haja uma relação da consciência com o ser, é preciso que se 

apreenda o ser como destrutível, é preciso ver nele certa fragilidade, certa possibilidade de 

não ser. Mas é preciso ainda que o homem se determine diante desta apreensão, que ele tome 

posição frente a ela, para realizá-la ou para evita-la. É ao colocar algo como frágil, e assim 

protege-la, que eu torno esse algo destrutível. A embora a destruição seja um fato objetivo, 

irreversível e absoluto do qual só me resta constatar, ela implica uma compreensão, uma 

conduta diante do nada, é necessária uma consciência para perceber a mudança qualitativa 

que ocorreu. É preciso que haja uma consciência que perceba que antes havia um algo que 

agora já não há mais. Só os homens destroem direta e deliberadamente. Pois uma tempestade 

não é capaz de destruir, ela apenas modifica as estruturas e matérias presentes. Não há nem 

menos nem mais do que antes, mesmo dizer que há então outra coisa já é necessário que 

haja uma consciência que apreenda essa outra coisa, uma alteridade que seja capaz de 

temporalizar e comparar presente e passado e apreender a falta, a mudança.  Assim também 

o é com as mortes que a tempestade pode causar, só se tornam destruição quando são 

percebidas como tal (Sartre, 1943/2000). Assim, a autodestruição também só é possível pelo 

homem, o suicídio só é suicídio quando apreendido como tal, é necessária uma consciência 

para apreende-lo como tal, ou é então apenas morte, apenas é. Só o homem pode se suicidar, 

pois só para ele é que sua vida está em questão e dela dispõe para numa total e radical ato de 

liberdade tirá-la abruptamente. Só ele pode se autodestruir pois apenas para a realidade 

humana pode haver essa destruição, essa autodestruição. Somente porque os homens 

valoram a vida e a protegem por sabe-la frágil é que é possível destruí-la. 

Se os únicos valores que existem são construídos pelos homens ao escolher aquela 

forma de ser, quando escolho o suicídio a mensagem que fica clara é que assumi que a vida, 

o mundo e meus semelhantes não têm valor para mim, pois não os escolho, reassumo a falta 

de sentido da vida como minha falta de sentido, como falta de sentido da minha vida e por 

conseguinte assumo também o suicídio, a fuga, a retirada, como um valor para mim e assim 

para todos os homens. 
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Quando um sujeito escolhe o suicídio, escolhe-o como modo de ser válido a toda 

humanidade, afirma o valor desta ação e envolve ele e a humanidade nessa prática. Ao 

afirmar o valor do suicídio como prática humana válida, para todos e para a sua época, esse 

ato afirma o valor do retirar-se do mundo, do subtrair-se da luta diária, apontando também 

para uma denúncia das condições dessa época que possibilitou a fuga da vida como uma 

assunção de valor. Se eu escolho me retirar do mundo, faço de modo individual, mas ainda 

assim assumo que todos deveriam se retirar, e assim deflagro uma constituição específica da 

sociedade e da época em que vivo. Digo não só da absurdidade da vida que não tem sentido 

a priori, mas digo da absurdidade da vida em condições que me obstam de dar sentido a esta 

vida. 

Se o que nos "mantém" vivos é a capacidade de nos lançarmos ao futuro, de projetar-

nos, quando essa possibilidade nos aparece como obstada pela drástica redução do horizonte 

dos possíveis, tanto pelas condições objetivas e quanto por nossa apreensão subjetiva da 

mesma, o suicídio pode, então, se apresentar como uma saída plausível, tão absurda quanto 

a vida sem a possibilidade de ser significada. Para aquele que apreende a situação como 

insuportável e não mais vê possiblidade de continuar a ser dentro da situação que se encontra, 

o suicídio é a recusa e a assunção juntas de um futuro barrado [...] o projeto íntimo deste 

homem; sua escolha de uma liberdade estrepitosa e breve, de uma liberdade para morrer 

(Sartre, 1957/1987, p. 160). É nesse sentido que podemos falar do fenômeno do suicídio 

como um fenômeno problemático, já que o ser tem que se fazer, projetar-se, e encara sua 

situação e seu mundo como insuportáveis, o suicídio é então uma ação que prescinde de um 

significado futuro, ao menos para aquele que parte.   

 Se entendemos que tudo que nos acontece é resultado de uma interação entre a 

realidade concreta e material já existente e nossas ações sobre ela, veremos que tais 

acontecimentos são sempre contingentes: são, mas poderiam não ser. Estes não são 

necessários em si mesmos, somos nós, nossa existência, que marca neles a sua importância: 

nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo (Sartre, 1964/1984, 

p. 80).  

 Porquanto o suicídio carregue em si as marcas indeléveis da morte – toda absurdidade 

e falta de sentido de uma existência que é ceifada em seu curso – lhe é negado o devir que o 

significaria, fazendo tal ato soçobrar no absurdo. A partir disso, o sentido só pode vir de fora, 

daqueles que continuaram vivos (parentes, amigos...). Como seres significantes que somos, 
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a exigência do sentido se torna imprescindível ao nos depararmos com o absurdo tão 

radicalmente concreto que é o suicídio. Em face disto, procuramos motivos, desculpas, 

culpados... o “porquê” é uma necessidade dos que ficam, que já não é mais possível de ser 

realmente atendida, levada embora junto com morte e a possibilidade de um futuro que a 

significasse. Assim, o suicídio não faz que ao me matar eu seja o fundamento de minha 

própria morte, a morte não é minha possibilidade, pois ela está onde não estou, ela chega 

quando já fui e, dessa forma, ela está fora da compreensão humana. O suicídio se faz minha 

possibilidade posto que é um ato que se faz em vida embora seu resultado seja a morte.  

O suicídio é uma possibilidade marcadamente humana e, assim, passível de ser 

escolhida por qualquer indivíduo, é uma recusa e um julgamento da vida, de uma vida 

concreta e singular (Sartre, 1943/2000).  Uma ação que só se dá na e pela liberdade. O senso 

comum argumenta que o homem parece mais ser feito do que fazer-se, pois entendem a 

liberdade como a possibilidade de realizar tudo que se quis, mas é preciso ressaltar que ser 

livre é poder realizar seus projetos, ou seja, o êxito não importa à liberdade. O conceito de 

liberdade marcado pela história, política e moral equivale à obtenção dos fins, a ação sem 

restrições, mas o conceito filosófico é determinar-se a si mesmo a querer (Sartre, 1943/2000, 

p. 595). Na verdade as resistências que a liberdade encontra, longe de ser empecilho para 

sua manifestação, é o que a permite surgir como liberdade, pois liberdade é sempre 

comprometida com um mundo que lhe impõe resistência. Caso o mundo mudasse de acordo 

com a concepção imediata da realização de algo (de acordo com qualquer desejo), 

viveríamos num estado qual o sonho, no qual não seria possível distinguir de forma alguma 

o real. Ficaria abolido o nada que separa a simples representação das possibilidades e o 

desejo da realização de fato, da ação. E essa brecha para o nada é que possibilita que a 

liberdade negue o existente e o transcenda, aja sobre ele, é condição de sua existência, mas 

não a constitui: seria inútil imaginar que a consciência pudesse existir sem o dado: seria 

então consciência (de) si mesmo como consciência de nada, ou seja, o nada absoluto (Sartre, 

1943/2000, p.589). Ao mesmo tempo é patente que a liberdade não é seu próprio 

fundamento, pois não poderia determinar-se à existência a partir desse nada. 

Assim, como já discutimos anteriormente, a liberdade é ação, mas ela não é livre para 

não ser livre ou para não existir, já que ela não tem anterioridade a si mesma para decidir se 

será livre ou não. Sartre chama ao fato de não poder não ser livre de facticidade da liberdade 

e ao fato de não poder não existir de contingência da liberdade. É preciso ressaltar que essa 
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liberdade, a realidade humana, aparece então no meio da facticidade e da contingência do 

mundo. Ao nascer o homem recebe um lugar no meio das coisas, definido pela ordem 

espacial, temporal e social, aliás é através da realidade humana que a compreensão de lugar 

vem ao mundo. Mas ser-no-mundo é também ser-no-mundo-com-os-outros, ou seja, quando 

chegamos já encontramos um mundo significado por outros que não eu, um mundo onde os 

objetos possuem um sentido ou significação que não foram dadas primeiramente pelo meu 

projeto original. Há antes de mim toda uma estrutura significada e organizada da qual não 

participei (sociedade e cultura) e há sobre mim significações que são minhas mas que não 

dei a mim mesmo (como o aspecto que meu corpo tem ou minha nacionalidade).  

Apesar de encontrarmos um mundo já constituído e significado, com uma moral e 

valores previamente estabelecidos, a liberdade mantém seu poder nadificador em relação a 

este mundo, dando possibilidades de atuação. Assumimos esse mundo como nosso quando 

o escolhemos, assim como assumimos os valores quando agimos de forma a legitimá-los por 

nossa ação. Sendo assim o homem sartreano é livre, e não pode contar com esses valores, 

pois eles só têm sentido se forem reassumidos por mim na ação, e é nisso que reside minha 

responsabilidade. O homem é um ser-mantido, pois reassume em todos os instantes suas 

escolhas, valores, a si mesmo e à sua vida, reassume a cada escolha o valor dessa vida, a 

cada minuto que continua vivendo está reassumindo a vida e o mundo: 

E a renovação a cada momento é também a possibilidade de revogação. É por estar 

entre essas possibilidades extremas que a decisão é absoluta. Nessa situação, o 

indivíduo, abandonado e carente da solidariedade de todos os outros, é solidário 

de todos os outros, escolhe ser homem por toda a humanidade. É essa 

universalidade concreta implicada na conduta singular que manifesta o teor ético 

absoluto da ação individual (Silva, 2004, p. 32) 

 

Quando escolho, escolho uma imagem de homem válida à humanidade. Assim 

quando assumo o mundo sou responsável por isso, assim como quando não o assumo e 

resolvo escolher o suicídio, sou tão responsável quanto. Estou sempre validando algo com 

minha conduta. E se valido o suicídio, o torno um valor para o homem enquanto 

possibilidade e através desse mesmo ato deflagro que a minha situação no mundo (ou o 

mundo que se revela a mim a partir da iluminação do meu projeto) se mostra insuportável, 

neste sentido é uma denúncia tanto objetiva quanto subjetiva do que obsta o projeto de ser, 

o projeto de se realizar. 
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3.3. A MÁ-FE: REFLEXÕES SOBRE O SUICÍDIO A PARTIR DO ROMANCE A NÁUSEA  

Enquanto o jovem Sartre estava no Harvre como professor ele começa a escrever seu 

primeiro romance, Melancolia. Alguns anos mais tarde e com algumas versões rejeitadas, 

em 1938 ele publica seu romance com o nome de A náusea, por exigência dos editores 

(Souza, 2009). O romance trata-se da publicação dos diários pessoais do historiador 

Roquentin sobre suas impressões diante do mundo e das pessoas. O personagem, por 

circunstância de seu projeto de escrever uma biografia sobre o marquês de Rollebon, muda-

se para Bouville, na França, onde está seguindo os passos do marquês e acredita que 

encontrará fontes para seu trabalho. Ao correr dos acontecimentos Roquentin vai sentindo 

um desconforto com as coisas, frente uma folha de papel ou uma raíz de uma árvore, o 

personagem se depara aos poucos com a náusea, sensação fisiológica que decorre de seu 

constatamento da gratuidade das coisas e de si mesmo, da contingência absoluta. No decorrer 

do livro o personagem passa a não se reconhecer tanto fisicamente quanto a seu passado, 

num processo de nadificação do seu ser que ele já não mais é (Sartre, 1938/2005).  

Aos poucos ele próprio se identifica com a náusea e não mais consegue se livrar dela, 

ele compreende que a náusea não é algo que se sente, mas o próprio modo de sentir-se 

existindo (Silva, 2004, p.87, grifos do autor) e mesmo sua pesquisa vai perdendo o sentido. 

Roquentin percebe que não há linearidade e ordem na vida e que o que ele tenta escrever 

sobre o marquês só é possível a partir da ficção, que é ele quem interpreta e liga os 

documentos a fim de dar sentido aos atos do mesmo, só ele pode criar essa ordem que não 

existe quando o ato acontece (Souza, 2009). Até aqui o personagem como historiador (não 

por acaso) percebe a história como algo linear e com uma causalidade lógica, na qual os 

acontecimentos têm necessidades de fato e os heróis assim o são por essência, assim ele 

deseja que seja sua vida, que tenha a necessidade das narrativas. A história do marquês 

justificava a vida de Roquentin, escrever sua história o fazia essencial, e ao acreditar na 

sequência e na ordem da vida do marquês ele aspirava que a sua vida também fosse uma 

sucessão de fatos, no qual um fato necessariamente exigisse outro, como num destino já 

traçado que justificasse tudo. Souza (2009) aponta que, neste ponto, ainda há para o 

personagem a noção de temporalidade como necessidade e que a essa percepção Roquentin 

chama de aventura, e Silva (2004, p.84, grifo do autor) complementa: 

O que passa necessariamente é o tempo. Os acontecimentos que preenchem o 

tempo não são dotados de necessidade. Nós é que projetamos a passagem 

necessária do tempo para o plano do encadeamento dos eventos. O que Roquentin 

chama de aventura é essa ordem narrativa que ele gostaria de chamar de vida. 
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Na aventura o final já está presente para ordenar e dar sentido a todos os atos, nela 

os heróis já são heróis desde o começo e os começos só são começos porque têm o final 

como horizonte. Roquentin tenta viver uma aventura, ele almeja vive-la, e um dia se levanta 

e vai vive-la, age como se seus atos fossem necessários e que há para ele algo a ser feito, 

mas nada realmente acontece (Sartre, 1938/2005). Ele percebe que a aventura só existe 

quando narrada, que o sentido só pode vir a posteriori e essa necessidade e ordem são 

forjadas, elas não existem na vida, enquanto os atos acontecem (Souza, 2009). A forma da 

vida e da narrativa são inversas, a narrativa se começa pelo fim que dá sentido à tudo, a vida 

se vive a cada instante e o fim não dá sentido a nada, pelo contrário é o que tolhe qualquer 

sentido que tentamos dar a ela. 

Assim, para Roquentin tudo começa a cair, a noção de história como algo linear e 

necessário, a vida como aventura, sua pesquisa não faz mais sentido para ele, começa a 

estranhar as pessoas, ele mesmo e o seu passado. Quando se derrete o verniz da necessidade, 

que inclui a separação objetiva entre sujeito e o mundo, a indeterminação existencial 

provoca uma promiscuidade em que o Eu fica ameaçado de perder-se nas coisas (Silva, 

2004, p. 87). O que faz com tudo isso aconteça é a vertigem da náusea, que faz que ele 

descubra concomitantemente que não há essa História que ele acreditava assim como não há 

necessidade em sua vida. Não há heróis que precisam viver e fazer grandes feitos, não há 

essa necessidade que leva ao encadeamento dos atos, que justificam essas existências 

grandiosas. Essa necessidade é resultado da nossa interpretação que já conhece o resultado 

e o coloca no passado como fundo para os atos e fatos, mas ela só pode vir depois. O que há 

são pessoas contingentes vivendo a exigência da vida, escolhendo a cada instante sem 

justificativa ou apoio seguros. Não há uma Razão ou um Deus que governa e rege os atos 

dos homens, existe a contingência que rege as vidas, os atos e a história (Souza, 2009). 

Por isso, essa forma de pensar a história, esse determinismo histórico, tanto quanto 

pensar a vida como aventura, são atitudes de má-fé, pois são maneiras de tentar justificar o 

que não tem justificativa. É tentar colocar algo além de nós mesmos, algo que fundamente 

nossa vida, é tentar mascarar a nossa total liberdade e gratuidade.  

Sartre (1943/2000) nos fala da indissociação do projeto original dos outros projetos 

cotidianos, como se dispor a nadar, correr e escrever, por exemplo. Não existe um projeto 

original primeiro e que depois se expressa e se concretiza nos demais, eles se dão 

simultaneamente e são partes do mesmo todo. Só através da unificação dos nossos projetos, 
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nossas ações no mundo é que é possível se abstrair o projeto original, este é sempre um 

projeto de vida, um impulso, um lançar-se adiante. Assim, podemos perceber que no livro A 

náusea (Sartre, 1938/2005), que Roquentin passa por um processo no qual as vezes se 

aproxima do desespero, pois se sente desconectado de si mesmo, do seu passado e do que 

justificava sua vida até o momento, a sua pesquisa para o livro que escreveria. Ele não se 

reconhece mais nos seus atos cotidianos, a ausência de necessidade torna tudo ameaçador e 

caótico, e ele se torna instável e desorientado frente à sua absoluta liberdade em relação às 

suas possibilidades e da exposição consequente ao risco de um mundo imprevisível em que 

nada pode ser realmente antecipado (Souza, 2004). 

Roquentin percebe que não há nada que identifique seu passado com o presente e que 

nada pode realmente determinar seu futuro além de sua deliberada ação. Esse é o processo 

natural do ser que se nadifica (seu passado) em rumo a algo que ainda será (Sartre, 

1943/2000), contudo Roquentin chega a um ápice, a um momento crucial no qual ele 

constata que nada o impele a viver e nada o impede de morrer. Ao se confrontar com a 

absoluta contingência das coisas e o fato de não se reconhecer em seu passado, suas escolhas 

e sua vida cabe somente a ele decidir o que fazer de sua vida. O personagem escolhe, então, 

se tornar escritor de romances e assim deixar algo que crie lastro e sobreviva a ele mesmo 

(Sartre, 1938/2005). Essa escolha mostra o ato singular (particular) do personagem de dar 

sentido a sua vida (e ao projeto original, consequentemente) e, assim, lança-se novamente 

ao futuro, fazendo que seu passado ganhe sentido e significação a partir desse futuro e, assim, 

o influencie. No momento no qual o próprio ser estava em questão, ele nadifica seu passado 

em favor de um futuro, de um vir-a-ser e, assim, o conjunto de suas ações no mundo e seus 

projetos novamente se unificam sob o projeto original de vida, colocando-se novamente 

como uma totalização em curso (Sartre, 1938/2005; 1943/2000). 

Mas veremos que esse ato é também uma forma de má-fé, no qual Roquentin substitui 

a aventura pela arte.  Roquentin, agora já se sente a própria náusea, mas então descobre uma 

forma de se livrar da mesma, ela desaparece quando ele ouve uma música, Some of these 

days, tocar num bar. Ele percebe que aquela música é diferente dele, que ela escapou á 

contingência, que é na forma como as coisas são (Sartre, 1938/2005).  No caso da música há 

uma coincidência entre a passagem do tempo e a ocorrência dos acontecimentos, o tempo 

dela é o tempo em que ela acontece com absoluta necessidade. E é assim que ele gostaria 

que fosse sua vida, como a música, sincronia entre tempo e acontecimentos regidos pela 
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necessidade, previsível e exata (Silva, 2004). Assim também o é quando ele olha um quadro 

de um fundador de Bouville, aquele homem imagem está distanciado das variações 

contingentes, pois ele é, ele não existe, nem mesmo existiu em um passado histórico como 

o de Roquentin. Esse homem imagem não existe de fato, ele existe em imagem. Rufinoni 

(2008) assinala que em seu A imaginação, Sartre esclarece que a imaginação não é uma 

forma subsidiária de percepção, não mantém com ela nenhuma analogia, pois ela é a 

consciência de um objeto que não existe.  

A função imaginante da consciência precisa negar a realidade; colocando entre 

parênteses a fatalidade do real, a existência, é que a consciência põe objetos em 

imagem. A consciência pode, então, construir um objeto à margem da fatalidade 

das coisas: esses homens pintados, bidimensionais, salvos daquele afundamento 

na neblina absurda da contingência, opõem-se ostensivamente à frágil existência 

de Roquentin (Rufinoni, 2008, p.203, grifo do autor).  

 

É preciso notar que existe uma diferença entre o quadro enquanto objeto-coisa e o 

quadro como a imagem que produz, enquanto análogo material ele existe e está sujeito ao 

tempo e às contingências, mas através da consciência imaginante há a negação da realidade 

e perceber a imagem que está fora desse mundo onde as coisas existem e dessa forma não 

está condicionada pelas contingências. Roquentin não se quer como se descobriu, solto, sem 

necessidade ou fundamento ele almeja o fundamento das coisas que não existem, das coisas 

que são, assim como a música ou a imagem do quadro. Ele percebe que o autor da música 

assim como a cantora emprestam sua existência à essência que é a música e dessa forma eles 

permanecem na mente de quem a ouve, quem ouve pensa que alguém um dia a escreveu, e 

Roquentin imagina que assim eles conseguem escapar um pouco da contingência, estão 

eximidos do pecado que é existir (Silva, 2004). E nesse momento ele tem uma ideia que 

poderá salvar sua vida, a qual ele anulará a sua existência para que ele venha a ser. Vê a 

possibilidade de existir com razão e necessidade, pois para aquela obra que irá produzi ele 

será necessário, ele resolve então produzir um livro. Abandona a ideia da biografia do 

marquês, pois esta está fadada ao fracasso, não faz sentido mais para ele e só o faz lembrar-

se da sua absoluta contingência e gratuidade, a solução é então produzir um livro em que a 

intromissão da contingência não fosse possível, uma aventura. Ele vê nesse novo projeto 

uma chance de salvar-se, uma chance de escapar da existência contingente, ao estar presente 

na consciência de alguém ele se salvaria,  

A consciência imaginante, como diz Sartre, pode se liberar do mundo existente. 

Roquentin, que descobriu, malgrado ele mesmo, essa liberdade, alimenta então a 

esperança de salvar-se da existência substituindo a consciência realizante, aquela 

que realiza sua presença no Café, as pessoas, a cerveja morna, aquilo de que ele 
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parece não poder escapar, pela consciência irrealizante, aquela que construirá a 

aventura inexistente, a vida inexistente, pela escrita, pela narração do que não 

existe. O que não existe não pode ser afetado pela contingência (Silva, 2004, p. 

102, grifos do autor). 

 

Mas, como ressalta Rufinoni (2008, p. 207)), Roquentin já começa por cometer um 

erro ao equivaler todas as modalidades artísticas como a pintura, a música e seu livro. Não 

se atém à especificidade da prosa, da literatura. Ele a entende, assim como as outras artes, 

como recuo ante a realidade, negação desta em detrimento de algo não existente. Mas a prosa 

é ação no mundo, e ele mascara a necessidade que o autor tem de fazer escolhas, 

transpassada pela historicidade, a obra de um autor é ação, é liberdade e visa a liberdade 

do leitor. A poesia está mais perto da pintura e da música pois nela o autor usa as palavras 

como coisas, uma palavra-coisa e ele compõe através delas, elas remetem às coisas mesmas, 

como o objeto quadro remete à imagem. Na literatura as palavras são transparentes, 

atravessamo-las em direção ao referente, pois o conteúdo do texto literário está sempre em 

situação, revela sua época e uma perspectiva humana, a de seu autor como homem histórico 

material e temporalmente situado, contudo, criar uma aventura é também negar o real, como 

na pintura ou na música, é criar o inexistente essencial. Mas há sempre escolhas a ser feitas, 

o enfoque a ser dado, o personagem a ser criado, o tipo de narrador ou discurso a ser usado; 

estas escolhas de forma do texto são escolhas éticas que já explicitam como o autor quer 

mostrar seu mundo: 

o escritor, como homem histórico, é uma consciência que só pode estar em 

perspectiva, portanto em todo ato está em jogo o Bem e o Mal: nenhuma pretensa 

autonomia da literatura, nenhuma essencialidade supera a história que atravessa o 

ato literário; o momento histórico não é algo externo, uma contingência que 

devemos afastar da universalidade do literário, pois o escritor, como homem livre 

escrevendo para leitores livres, só pode ter uma perspectiva historicamente dada. 

Contingência e essencialidade, pelo menos na literatura, não se anulam, não se 

excluem, vivem em uma tensão dialética (Rufinoni, 2008, p. 208). 

Assim a literatura não poderia prover essa criação imutável, rigorosa e opaca que 

Roquentin vê na música e na imagem, nessas vidas necessárias e não sujeitas à contingência, 

pois a obra literária embora seja também consciência imaginante, ela é apelo à liberdade do 

leitor, ela está sujeita às contingências de seu tempo e é por isso mesmo capaz de revela-la.  

Mas o intento de Roquentin não pode ser chamado de outra coisa que não má-fé. Ele 

resolve sua angústia frente à sua condição de liberdade e gratuidade absoluta tamponando 

essa falta com o projeto de escrever um livro. Ele engana a si mesmo, tenta se convencer que 
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a obra o faria ser, daria a ela permanência e necessidade, o salvaria. Entende que o livro 

justificaria sua vida, que ele existiria no pensamento dos outros: 

Um livro. Um romance. E haveria pessoas que leriam esse romance e diriam: “foi 

Antoine Roquentin que o escreveu, era um sujeito ruivo que estava sempre nos 

cafés.” E pensariam em minha vida, como eu penso na dessa preta: como em algo 

precioso e meio lendário. Um livro. Naturalmente, no início seria um trabalho 

tedioso e cansativo; não me impediria de existir nem de sentir que existo. Mas 

chegaria o momento em que o livro estaria escrito, estaria atrás de mim, e creio 

que um pouco de claridade iluminaria meu passado. Então, talvez através dele eu 

pudesse evocar minha vida sem repugnância. Talvez um dia, pensando exatamente 

nesse momento, nessa hora sombria em que aguardo, as costas encurvadas, o 

momento de subir no trem, talvez sentisse meu coração batendo mais rápido e 

dissesse a mim mesmo: “Foi naquele dia, naquela hora, que tudo começou.” E 

conseguiria – no passado, somente no passado – me aceitar (Sartre, 1943/2005, p. 

250). 

 

Visto que os acontecimentos não têm sentido em si mesmo, é ao narrar minha vida 

como uma aventura que lhes dou sentido, amarrando e integrando o passado em relação ao 

futuro, mas esse encadeamento lógico só pode vir de fora, a posteriori, só pode ser então 

ficção. É nítido na fala acima de Roquentin que é isso que ele quer, poder ver sua vida 

justificada, colocar o livro atrás de si, como uma essência que justifica a própria vida. Pois 

a náusea é a descoberta da absoluta liberdade, desse nada que está atrás de mim, de que o 

único fundamento dos meus atos sou eu, que escolho em desamparo e na liberdade. E o 

personagem esperava que o livro desse a ele o meio de novamente ligar passado, presente e 

futuro de modo necessário, pois se existe o livro e o autor se torna necessário a sua obra, ele 

se torna necessário, o passado se torna necessário e tudo de repente faz sentido e faz parte 

de algo que pode ser antecipado (Silva, 2004). Dito de outro modo, é o velho projeto de viver 

uma aventura sendo atualizado no projeto do livro que justifica sua vida ao tornar seu 

passado necessário, mas ele mesmo sabe que trata-se de um embuste, pois diz e conseguiria 

– no passado, somente no passado – me aceitar (Sartre, 1938/2005, p. 250). Sartre 

(1943/2000) aponta que para que o para-si seja capaz de enganar a si mesmo na má-fé ele 

precisa saber a verdade de modo a poder escondê-la, não é mentira cínica, mas é fugir do 

que se é. E é o que faz Roquentin, foge do que é, foge o tempo todo de sua total liberdade e 

contingência, e no fim, encontra na má-fé a saída para sua angústia. Mascara sua liberdade, 

tenta encadear de forma necessária passado e futuro, tenta justificar a vida, vida que não tem 

justificativa. Tenta transmutar seu passado na forma de um ser, organizado e necessário, para 

que possa então aceitá-lo. É o seu modo de escapar da vida contingente, ou pelo menos de 

escapar do desconfortável fato que é constatá-la: 
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É a resposta do indivíduo ao mundo que o nega é a negação do mundo, uma forma 

extrema de estar no mundo e na história. Refugiar-se no imaginário e escolher a 

alienação são ainda atos: o artista pode assumir o compromisso de ignorar a 

história mas não pode ausentar-se dela (Silva, 2004, p.241) 

 

Dessa mesma forma podemos entender o suicídio como um ato extremo de estar em 

vida (pois é ato que se comete ainda em vida) e escolher renunciar definitivamente às 

escolhas, à liberdade e à vida. É negar o mundo que o nega, mas de forma radical, negando 

não só o mundo mas também negando a vida, negando-a a si mesmo. Mas a vida cotidiana 

se desenrola em atos corriqueiros que se realizam de forma irrefletida, no qual as 

possibilidades só se mostram na realização da ação e assim são respostas imediatas ao 

chamado do mundo, da vida. Para que as possibilidades se apresentem como minhas 

possibilidades é preciso que eu passe para o plano da reflexão e as questione, deflagre sua 

relação com minha liberdade. Assim, a vida chama para a vida, chama para a ação e o 

suicídio só pode aparecer nesse momento de questionamento, quando coloco a própria vida 

em relação com minha liberdade. Descubro que continuar a viver é uma decisão à qual nada 

me obriga a tomá-la e que o fato de viver ou de estar vivo não é determinante ou motivo 

suficiente para continuar a fazê-lo e que essa escolha é minha sem desculpas, sem valores 

ou ajuda de qualquer tipo. Assim a tematização do suicídio é envolta em angústia pois 

deflagra meu ser como absolutamente livre, até mesmo para me matar. É preciso ressaltar 

que a angústia presente na reflexão sobre mim mesmo em relação com minhas 

possibilidades, que leva a conclusão de que são apenas possibilidades, não leva 

necessariamente ao suicídio ou mesmo em sua tematização, mas, ao contrário, apenas 

consigo tematizar o suicídio quando, a partir da reflexão sobre mim mesmo, me tomo em 

relação às minhas possibilidades e descubro que elas, na característica de possibilidades, não 

têm determinante algum sobre meu ser e que é apenas de mim que podem se originar e 

encontrar respaldo. Assim o fluxo da vida leva a uma moralidade cotidiana que organiza as 

coisas como se elas fossem assim por natureza e evita a angústia ética de se posicionar quanto 

aos valores, que são norteadores de nossos atos, mas nos esperam como únicos fundamentos 

possíveis para eles. Sartre (1943/2000, p.82, grifos do autor) reflete sobre o simples ato de 

se levantar quando o despertador toca:  

O despertador que toca de manhã remete à possibilidade de ir ao trabalho, minha 

possibilidade. Mas captar o chamado do despertador chamado é levantar-se. 

Assim, o ato de levantar da cama é tranquilizador, porque evita a pergunta: “Será 

que o trabalho é minha possiblidade?”  – e, em consequência, não me deixa em 

condições de captar a possibilidade do quietismo, da recusa ao trabalho e, em 

última instância, da morte e da negação do mundo. 
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Quando percebemos o nosso ser como ser-mantido, nos angustiámos com a 

possibilidade de não nos mantermos, de fazermos escolhas que nos transformem em outros 

que não somos ainda, de resolver não atender ao chamado do despertador, de resolver não 

atender ao chamado da vida, de resolver nos resolver: estamos perpetuamente submetidos à 

ameaça da nadificação de nossa atual escolha, perpetuamente submetidos à ameaça de nos 

escolhermos -  e, em consequência, nos tornarmos - outros que não este que somos (Sartre, 

1943/2000,  p.573). 

Assim como à Roquentin, a confrontação com nossa inegável gratuidade, liberdade 

e fragilidade, também nos é desagradável e inquietante, ou em outras palavras, angustiante.  

Ao nos percebermos contingentes percebemos também a contingência das coisas, do mundo 

e como o personagem, já não conseguimos ver esse mundo com os mesmos olhos, com a 

certeza da rotina e da constância, o mundo da contingência é inseparável da inquietude e da 

incerteza (Silva, 2004, p. 104). Esse modo de ser no mundo no qual mantemos a relação das 

coisas com nossa liberdade em constante tensão, em constante reflexão, com a falta de 

sentido escancarada é um modo de ser no mundo atravessado pela angústia, pela náusea, 

pelo desconforto e pela dor. Chega-se a um estado de coisas em que tudo pode acontecer, 

perto do limite das possibilidades: 

Pois as coisas já não obedecem mais às relações que o sujeito quer instituir entre 

elas, não se subordinam mais a esse regime de necessidade montado por via das 

situações recíprocas pelas quais consideramos as coisas elementos variáveis de um 

conjunto relacional. Elas, na medida em que existem, recusam-se a entrar nesse 

esquema. Mas é desesperador. Pois o que é o mundo senão esse sistema de relações 

em que as coisas situam-se numa rede que me permite compreendê-las e à 

totalidade? Por isso, Roquentin teima em manter relações para “adiar o 

desabamento do mundo humano”. Se não há medidas, relações, quantidades, 

critérios, direções, então tudo é arbitrário e o “mundo humano” pode desabar. É 

uma desordem sentida [...] (Silva, 2004, p.89, grifos do autor). 

 

O que assombra não só Roquentin, como a todos nós, é o medo do nosso Eu se 

dissolver nas coisas, que se torne uma massa amorfa junto com o mundo e o passado. Mas 

aliás, o que sou Eu? Essa questão se torna pertinente nesse momento, pois mesmo que eu 

seja evidente a mim mesmo como consciência auto compreensiva e auto reflexiva agora eu 

me vejo como fato mas não como necessidade. Silva (2004) elucida esse fenômeno 

apontando que Sartre considera o Eu psíquico um produto exterior, pois a consciência 

intencional é sempre movimento para fora. Assim, por necessidade de algo que unifique 

nossos estados e atos, introduzimos para a consciência tudo que ela constrói fora de si sob a 

égide do Eu. Por isso, o Ego participa do desabamento do mundo: uma vez a exterioridade 
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desarticulada, uma vez anulado o quê das coisas, também já não é possível responder a 

pergunta pela pseudo-interioridade: quem? (Silva, 2004, p. 90, grifos do autor).  

A pressão de ter que se escolher para ser a todo minuto sem valores ou regras para se 

apoiar e a responsabilidade total que me cabe por meu ato, no qual envolvo a humanidade 

como um todo e assim me torno responsável por todos, a noção do abandono total em que 

nos encontramos e a visão do mundo como contingente e passível – se não prestes – a 

desmoronar, torna a angústia esmagadora. 

Essa situação é insustentável em sua incerteza e absurdidade e a reação do Eu é 

procurar alguma proteção, restabelecer para si alguma integridade. E uma das possibilidades 

de ação é negar esse mundo contingente (Silva, 2004), negando-o em alienação e se 

abrigando na má-fé. Tal qual Roquentin ao querer escrever o livro pretende anular sua 

existência para que ele venha a ser, se torne em-si, que tenha um fundamento atrás de si, e 

se aloja na má-fé, a atitude do suicida também pode ser interpretada da mesma forma. Ao 

anular sua existência por vontade própria ele pretende que se torne um em-si, fundamento 

de si mesmo, posto que é fundamento de sua morte, e assim ela unirá seus atos em sentido 

retrospectivo. Mas não podemos ser fundamento de nossa morte, pois ela sempre nos escapa, 

não é possibilidade humana, só resta a mim espera-la mesmo que eu a inflija a mim mesmo. 

Ela não é fundamento, ela não justifica a vida, pelo contrário, ela destitui o sentido da vida, 

pois corta o curso da totalização que é o homem, do sentido que viria em seu devir. Como a 

vida não é uma aventura, a morte auto infligida não é o fim que dá sentido, ela é apenas 

morte e corta o sentido que, na vida ao contrário da aventura, só pode vir a posteriori e neste 

caso só pode vir de fora. 

Mas também podemos interpretar tal ato de má-fé como exercício radical de sua 

liberdade, liberdade para se matar, já que a má-fé é em última instância ato de liberdade, 

liberdade que quer se esconder ou se destruir enquanto tal. É uma liberdade de escolha 

escolher o suicídio, uma escolha por não mais escolher, uma escolha que acaba com todas 

as outras escolhas, mas, ainda assim, ato legítimo da liberdade. Um ato paradoxal em sua 

radicalidade, ele aceita a absurdidade e fragilidade da vida e, ao aceitá-la, a destitui de si 

mesma de forma tão absurda quanto a própria fragilidade da mesma Um ato de má-fé pois, 

mesmo que não vise mascarar a liberdade em forma de fundamento ou mesmo de 

determinismos, visa a sua destruição, a fuga da liberdade, mas o faz num ato totalmente livre, 

fundamentado nessa liberdade radical, cujos os motivos e móveis só podem vir de si mesmo. 
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Nesse momento de lúcida clareza no qual nos analisamos a frio e percebemos que nada nos 

impele a viver e nada nos impede de morrer, morrer passa, então, a ser também uma escolha 

possível, na angústia, a liberdade se angustia diante de si porque nada a solicita ou obstrui 

jamais (Sartre, 1943/2000, p. 79). Qual seria, então, o determinante para tal escolha? 

Pensamos que a resposta está na particularidade e na singularidade de cada indivíduo 

(situação existencial singular) que tem sua vida atravessada pela contingência e facticidade 

e lida com ela de forma particular e singular. Sendo as bases materiais e contextuais, os fatos 

e ações no mundo, é que nos permitiriam nos remeter a esse momento e perceber o que 

impeliria o sujeito à própria morte. Segundo Sartre (1943/2000) é a partir da psicanálise 

existencial que podemos interpretar os atos do sujeito em relação a sua estrutura participante 

da estrutura global que é o projeto original, e assim poder compreender os motivos e móbeis 

do ato do suicídio. Esses motivos só podem surgir e se dar a conhecer a partir da 

contemplação desse projeto que ilumina a situação do existente e a torna insuportável, 

fazendo surgir o suicídio no horizonte dos possíveis do homem concreto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É patente a dificuldade encontrada em analisar o fenômeno do suicídio, pois como 

Sartre (1943/2000) aponta, existem descrições que não têm o objetivo de revelar a essência, 

mas sim o próprio existente em sua singularidade. Embora o suicídio não tenha sido 

amplamente tematizado por Sartre, ele mantém relações estreitas com os temas do 

existencialismo como a liberdade, a angústia e a morte. Assim como a angústia nos leva a 

compreender-nos como liberdade, o suicídio como posicionamento frente à liberdade e à 

vida, em sua radicalidade se descobre absoluta liberdade e dessa forma também aponta para 

angústia. A vida é exigência, chama a todo instante para a própria vida, para os atos 

cotidianos e para a ação, mas descobrimos que o suicídio também é uma ação possível. Ele 

é meu possível, mesmo embora a morte não seja. Ele não pode ser o projeto original de 

minha vida, posto que o projeto é sempre desejo de ser, mas é meu projeto enquanto penso 

nele como minha possibilidade, enquanto aparece à mim como ação passível de escolha, um 

projeto que se destrói a si mesmo. Ele instantaneamente deflagra a minha absoluta liberdade, 

liberdade até para me matar, mas deflagra também a minha total gratuidade, não sou 

necessário, sou mas posso não ser. É sem dúvida um fenômeno, um ato, envolto em 

paradoxos, assim como entendemos que é a própria condição humana.  

Mas o tempo é inexorável, ele é quem passa, e nós nos adaptamos à ele e a vida 

chama, ela exige que atuemos, que ajamos a todos os momentos e então esse momento de 

clareza da angústia é suplantado pela necessidade imediata da vida e talvez seja esse caráter 

de engajamento contínuo e irrefletido que Sartre queria chamar atenção quando os seus 

personagens, mesmo que pensem no suicídio, rapidamente se voltam a vida, porque a vida é 

viver, e ela sempre chama de volta à ação. Ele argumenta que enquanto estamos imersos em 

nossa situação histórica, não chegamos a perceber as deficiências que as organizações 

políticas ou econômicas de nossa época apresentam, não porque nos acostumamos, mas 

porque em nosso cotidiano apreendemo-las em sua plenitude não somos capazes de imaginar 

que possam ser de outro modo. Assim, não são os sofrimentos ou sacrifícios que uma 

situação impõe que fazem com que sejamos capazes de concebê-la de outro modo, mas é 

precisamente o contrário, é quando podemos imaginar um outro estado de coisas que então 

esse novo estado ilumina os sofrimentos e sacrifícios e os percebemos, ou melhor, 

decidimos, que estes são insuportáveis. 
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O suicida é alguém para o qual o seu estado de coisas projetadas ilumina seu mundo 

de forma a transformá-lo em insuportável. Ele é alguém que pelo seu projeto, pelo 

posicionamento de seus fins, ele tira a conclusão, não sou feliz, e assim se depara com duas 

consequências desta constatação: que nenhum dado objetivo pode motivá-lo ou determina-

lo a agir de qualquer forma que seja e que nenhum estado das coisas é por si mesmo 

satisfatório ou não. É ele que é requisitado a fazer essas qualificações no mundo. Para o 

homem tudo está nele em modo de suspensão, separado de si mesmo pelo nada, ele só pode 

ser seu próprio nada. Se ele é, então, aquilo que faz, aquilo que escolhe de si, e só pode agir 

na liberdade, ele é, pois, liberdade. É liberdade e gratuidade, não encontra fundamentos para 

si ou seus atos que não seja ele mesmo, e se torna responsável por si e pela humanidade 

através das suas ações absolutas, que referenciam o humano. Assim, o suicida é alguém que 

vê na situação objetiva/subjetiva um estado insuportável por ter vislumbrado algum estado 

de coisas que lhe desenha o mundo como algo deficiente. Ele é alguém que não assumiu, ou 

resolve não mais assumir, o mundo que herdou, através da conduta radical de liberdade de 

escolher não mais escolher, de escolher se matar. Se somos seres-mantidos que devem 

constantemente reafirmar suas escolhas e seus fins, o suicida escolhe não ser mais, a ser 

outra coisa que não o que era, através de uma última escolha.  

 Para Sartre (1943/2000), nós primeiro vivemos e depois decidimos se queremos 

viver, pois essa decisão só pode vir com a reflexão sobre si mesmo, é necessário tomar-se 

como objeto, e mais, tomar-se como objeto frágil, passível de destruição. Assim como a 

destruição, o suicídio é um ato humano por natureza, que passa necessariamente por uma 

consciência capaz de qualificar o mundo e a vida como frágeis e passíveis de não serem 

mais, de captar a passagem do tempo e a mudança qualitativa que ocorre nesse tempo. 

Suicidar-se mostra-se, então, como uma saída humana, validada por tantos homens, ela 

também mostra que é uma saída estrepitante e covarde, fuga do mundo e da liberdade, de si 

mesmo, um ato de má-fé. Assim como na má-fé, no suicídio existe a intenção de anular a 

existência para que o sujeito venha a ser, tornar-se em-si-para-si, prescindir da liberdade 

para ser, totalizar-se, dar sentido à vida ou à morte, tornar-se seu próprio fundamento, ao 

menos de sua própria morte. Intenção essa tão ineficaz quanto a própria má-fé, neste sentido, 

o suicídio é tanto um ato radical de liberdade quanto de má-fé. 

Ao mesmo tempo que é fuga é também denúncia, denúncia das condições objetivas 

e subjetivas que levam ao sujeito interpretar o mundo contingente em que vivemos de forma 

insuportável e que não possibilita que nele sua vida possa ser realizada. Porque viver é 
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engajar-se, comprometer-se. Entendemos, em consonância com a teoria sartreana, que a 

saída ao suicídio então é por definição a vida, mas no sentido existencial, vida vivida, 

engajamento, realização do devir, dos projetos em totalização, essa vida que nos tem sido 

obstada e negada, e não a sobrevivência. 
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