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MUDANÇA DE PERSPECTIVA E INTUIÇÃO TRANSFENOMENAL DO NADA 

 

Como foi possível observar no fim da Introdução de sua obra O Ser e o Nada, 

Sartre apresentou uma série de questões decorrentes de seu procedimento adotado1; tais 

questões permaneceram sem respostas e na tentativa de respondê-las a própria obra foi 

escrita. Essas dificuldades o conduziram a uma mudança de perspectiva em sua 

investigação, com a intenção de melhorar sua abordagem na compreensão da realidade 

humana. Porém, não houve uma mudança significativa no que tange ao método da 

investigação, mas sim uma significativa mudança no ponto de partida dado à sua 

intuição. 

 Na Introdução de sua obra, Sartre partiu dos avanços que a teoria husserliana 

do fenômeno proporcionou à própria filosofia. Com a descrição do fenômeno (relativo-

absoluto), intuiu a consciência como a dimensão transfenomenal2 do sujeito3. Como 

toda consciência é consciência de alguma coisa que não ela, somente existirá 

intencionando alguma coisa não-consciente; essa existência da consciência representa o 

conceito de intencionalidade. Descrevendo a intencionalidade como sendo o próprio ser 

da consciência, e da transcendência como sua estrutura, o filósofo chegou ao ser do 

fenômeno como a dimensão transfenomenal dos fenômenos. A transcendência garantiu 

a “prova ontológica” do Ser Em-si. Se o ser transfenomenal do sujeito (Ser Para-si) não 

existe fora da relação com o ser transfenomenal do fenômeno (Ser Em-si), quando 

engendrados numa relação única se tornam a “totalidade sintética da qual tanto a 

consciência como o fenômeno são apenas momentos” (SARTRE, 2005: 43), e essa 

                                                           
1 “Qual o sentido profundo desses dois tipos de seres? Por que razões pertencem ambos ao ser em geral? Qual o 
sentido do ser, na medida em que compreende essas duas regiões de ser radicalmente cindidas? Se o idealismo e o 
realismo fracassam na explicação das relações que unem de fato essas regiões incomunicáveis de direito, que solução 
podemos dar ao problema? E como o ser do fenômeno pode ser transfenomenal?” (Ibid.: 40). 
2 Esse termo significa algo que esteja aquém do fenômeno e não além. É a própria dimensão do fundamento 
sartreano. 
3 Cf. o tópico “O Cogito ‘Pré-Reflexivo’ e o Ser do ‘Percipere’” presente na Introdução da obra O Ser e o Nada. 



“totalidade” constitui a própria realidade humana – chamada por Heidegger de “ser-no-

mundo” (Ibid., loc. cit.).  

Constata-se logo no início da Primeira Parte de sua obra O Ser e o Nada, uma 

mudança no ponto de partida da investigação. O procedimento de análise do fenômeno 

que havia cindido o Ser em duas regiões ontológicas foi substituído pela análise da 

“totalidade sintética” como o ponto de partida da investigação existencial. Se essa 

mudança de perspectiva não se realizasse, cair-se-ia na abstração ao se pensar cada 

momento dessa síntese em seu estado isolado, separando, portanto, aquilo inexistente 

isoladamente (Ibid., loc. cit.). A confusão comumente feita por alguns comentadores é 

não perceber que na Introdução, Sartre partiu do fenômeno, portanto, de um elemento 

abstrato, enquanto na Primeira Parte, partiu da “totalidade sintética”, portanto, da 

existência concreta. No entanto, a perspectiva metodológica permaneceu a mesma. 

Como é possível conferir na Introdução e na Primeira Parte da obra, os métodos da 

descrição fenomenológica, da análise e da investigação ontológica foram engendrados 

num único método que os alternam constantemente – a ontologia fenomenológica se 

tornou o procedimento capaz de conduzir à descrição de uma realidade puramente 

existencial, segundo a proposta sartreana.     

Por conseguinte, qualquer conduta humana se torna capaz de revelar ao mesmo 

tempo o homem, o mundo e a relação que os une (Ibid.: 44). Logo, o filósofo investiga a 

existência humana elegendo a “interrogação” como a primeira conduta que servirá de 

“trilhos” para as descrições sobre essa relação4. 

Ao se elaborar um questionamento sincero é perceptível verificar a dúvida 

sugerir a possibilidade permanente e objetiva do questionado não existir – seja seu ser 

ou sua maneira de ser. Como exemplo, pode-se questionar sobre as “boas intenções” do 

presidente da república, desejando saber se essas intenções existem de fato, ou, 

pressupondo sua existência, se são em maior número que as “más intenções”. Na 

primeira situação, a dúvida recairia sobre o próprio ser do questionado; na segunda, 

sobre sua maneira de ser. Aos dois casos, à possibilidade objetiva de não-ser se 

acrescenta a ignorância do investigador: “a interrogação é uma ponte lançada entre dois 

não-seres: o não-ser do saber, no homem, e a possibilidade de não-ser, no ser 

transcendente” (Ibid.: 45). Em todo questionamento, encontra-se a determinação de uma 
                                                           
4 Sartre não se limita ao estudo de uma só conduta; ao contrário, penetrando no sentido profundo dessa relação 
‘homem-mundo’, tenta encontrar várias (SARTRE, 2005: 44). 



verdade a título de diferenciação de ser, isto é, “introduz um terceiro não-ser como 

determinante da pergunta: o não-ser limitador. Tríplice não-ser que condiciona toda 

interrogação e, em particular, a interrogação metafísica – que é a nossa interrogação” 

(Ibid., loc. cit.). Recorrendo-se ao exemplo anterior, entende-se o não-ser limitador 

como aquela negação que acompanha a afirmação de um ser. Ao questionar se existem 

“boas intenções”, negou-se tudo o mais como a condição para o interrogado (“boas 

intenções”) aparecesse; negou-se, por exemplo, o atributo “más intenções”, 

“indiferentes intenções”, “fracas intenções”, etc. O mundo foi negado para “boas 

intenções” ganhar relevo e aparecer como significado. Esse é o sentido do termo 

“afirmação negada” e “negação afirmada”. Com o reconhecimento desse novo 

componente do real, a saber, o não-ser, Sartre alerta sobre os novos problemas que se 

impõem: “nosso problema se complica, porque já não temos de tratar só das relações 

entre ser humano e ser em-si, mas também entre ser e não-ser e não-ser humano e não-

ser transcendente” (Ibid.: 46). 

Com a “negação” na manifestação humana, Sartre questiona se a negação 

como estrutura de uma proposição origina a compreensão do Nada, ou, ao contrário, se 

o Nada como estrutura do real origina e fundamenta a proposição negativa (Ibid.: 47). 

Essa passagem da obra sartreana representa um ponto de interpretações díspares e 

conflitantes entre alguns estudiosos do filósofo. Gerd Bornheim, por exemplo, 

acrescenta que, com esse problema, Sartre abandonou o plano da descrição 

fenomenológica para uma projeção ao “nível especulativo” (BORNHEIM, 2005: 42-

43). Já o professor Luciano Donizetti da Silva se propôs, a partir dessa citação de 

Bornheim, a investigar em seu texto Notas à ontologia fenomenológica sartriana, a 

possibilidade da ocorrência de um “desnível argumentativo” entre a Introdução e a 

Primeira Parte da obra O Ser e o Nada, sucedendo-se “uma passagem da pesquisa 

fenomenológica a um nível argumentativo que lança mão de hipóteses e que não se 

prende apenas à aparição do mundo” (SILVA, 2000: 32). O professor concluiu seu texto 

“dando razão” a Bornheim por ter considerado a mudança de método no procedimento 

sartreano. Entretanto, para Silva, essa mudança ocorreu mais pela necessidade de 

descrever a realidade humana a partir de suas condutas, superando a cisão do ser 

realizada na Introdução da obra, do que, simplesmente e sem explicação aparente, 

lançar-se a um nível especulativo (Ibid.: 36). Tem-se a impressão de que seu argumento 



não foi suficiente para atingir o núcleo do posicionamento de Bornheim, por 

desconsiderar o contexto a que este filósofo se referiu quando afirmou a elevação 

sartreana ao “nível especulativo”. Para entender esse contexto é necessário “dividir” a 

frase de Bornheim em dois momentos. O primeiro se refere ao seguinte trecho: “[...] 

Sartre abandona o plano da descrição fenomenológica e se ergue a um nível 

especulativo [...]” (BORNHEIM, 2005: 42). Silva parece ter feito, a partir dessa metade 

do argumento, àquela interpretação da mudança de perspectiva comentada 

anteriormente. Isso justificaria sua conclusão, falsamente aplicada a Bornheim, quando 

afirmou: 

 

[...] podemos concluir que Bornheim tem razão ao afirmar que 
há uma mudança significativa no que tange ao método da 
introdução de O ser e o Nada quando contrastada com a primeira 
parte da mesma obra. No entanto, devemos objetar que isto não 
se deve simplesmente ao fato de Sartre alçar um nível 
especulativo, mas muito mais pela mudança de campo 
investigativo, de fenomenológico [...] para um nível existencial 
[...] (SILVA, 2000: 36). 

 

O equívoco se torna evidente ao se completar a segunda metade do argumento 

apresentado por Bornheim: “[...] que não deixa de oferecer certa analogia com o 

argumento ontológico tal como o expusemos mais acima, embora se apresente agora 

desdobrado de modo oposto” (BORNHEIM, 2005: 42-43). Neste trecho, faz-se a 

referência ao “argumento ontológico” exposto por Bornheim no segundo capítulo de seu 

ensaio: 

 

[...] Em si mesmo o fenômeno é ser. Como? Sartre demonstra 
seu ponto de vista recorrendo a um raciocínio análogo ao 
argumento ontológico de Santo Anselmo e de Descartes. Sabe-
se que Santo Anselmo parte da idéia de Deus presente no 
pensamento humano e conclui afirmando a necessidade da 
existência objetiva de Deus [In Proslogion, 2.]. No pensamento 
assim imbuído de Deus há, diria Sartre, um apelo para a 
existência de Deus. Pois também o fenômeno sartriano revela 
teor ontológico no sentido de que ele é “um apelo de ser; ele 
exige, enquanto fenômeno, um fundamento que seja 
transfenomenal. O fenômeno de ser exige a transfenomenalidade 
do ser” [...] (BORNHEIM, 2005: 29). 

 



Como se desdobra o argumento ontológico no caso de Sartre? 
[...] para que o argumento atinja sua finalidade, deve ser 
elaborado a partir do ser pré-reflexivo do percipiens. [...] Desse 
modo, é a própria estrutura da consciência humana que garante o 
ser objetivo do fenômeno: “a consciência nasce conduzida por 
um ser que não é ela mesma. Isso é o que chamamos de prova 
ontológica” [EN, p. 28: “[...] la conscience nait portée sur un 

être qui n’est pás elle”.]. Sartre pretende que a validez desse seu 
argumento repousa sobre a interpretação conseqüente da 
intencionalidade da consciência [...]. Seja como for, o 
argumento de Sartre consegue determinar o ser do fenômeno 
tão-só de um modo negativo. (Ibid.: 29-30) 

 

Torna-se evidente a fundação do ser transfenomenal dos fenômenos pela via da 

intencionalidade e da transcendência da consciência. Em decorrência desta exposição, e 

pela necessidade de esclarecer o debate realizado entre o professor Silva e Gerd 

Bornheim, pergunta-se: em que sentido haveria uma analogia entre esse “argumento 

ontológico” e o problema apresentado na questão que o filósofo chamou de “questão 

fundamental”? Em relação ao argumento, o fenômeno exigiu um fundamento que fosse 

transfenomenal: “exige a transfenomenalidade do ser”; relativo à “questão 

fundamental”, a conduta da interrogação revelou a “negação” na realidade humana e 

essa negação exigiu o Nada como seu fundamento: “há uma transfenomenalidade do 

não-ser, como há a do ser” (SARTRE, 2005: 50). A analogia, portanto, remete-se à 

exigência de um fundamento que seja transfenomenal, ao qual se alcança com a 

passagem do plano fenomenológico ao ontológico.   

Entretanto, sobre o complemento da frase apresentada por Bornheim, propõem-

se algumas vertentes interpretativas: no “argumento ontológico” o ser foi encontrado 

por “toda parte”, sendo plena positividade, enquanto na “questão fundamental”, o Nada 

infestou o ser por todos os lados, sendo pura negatividade enquanto manifestação. Esse 

seria o significado do termo “desdobrado de modo oposto”, caso se compreendesse que 

“oposto” se refere ao “positivo-negativo” encontrado. Se essa vertente não parecer a 

mais adequada, pode-se sugerir àquela mudança de perspectiva. Assim, no “argumento 

ontológico”, Sartre teria decomposto os elementos fenomênicos angariando a 

transcendência como estrutura da consciência e conquistando o fundamento por essa 

“prova ontológica” evidente, enquanto na “questão fundamental”, a “totalidade 

sintética” como ponto de partida teria proporcionado ascender ao nível fundamental sem 



aquela “evidência” conquistada anteriormente; então, o sentido do complemento da 

frase de Bornheim poderia se referir à dicotomia “evidência-inevidência”. Mas a 

interpretação sugestiva de maior coerência se remete à própria “questão fundamental” 

ter sido apresentada desdobrada de modo oposto, já que a disjunção foi o operador 

lógico principal em sua estrutura. A verdade é que se torna confuso esse desfecho da 

frase de Bornheim, principalmente porque, tanto no “argumento ontológico” como na 

“questão fundamental”, o filósofo afirmou que o fundamento só foi alcançado por um 

modo ou via negativa (BORNHEIM, 2005: 30 e 43). Todavia, pelo que o próprio Sartre 

afirmou, o filósofo Bornheim registrou e o professor Silva concordou, a mudança de 

perspectiva ocorreu para se apreender a realidade humana em sua “totalidade sintética”, 

resolvendo o problema que a cisão do Ser impôs à perspectiva adotada anteriormente.  

Encontra-se na Primeira Parte da obra O Ser e o Nada, a descrição da conduta 

“interrogação” como uma das condutas humanas reveladoras da “negação” no mundo, 

proporcionando a intuição da transfenomenalidade do Nada. Dessa forma, aquele “nível 

especulativo” sugerido por Bornheim pressupõe aquela mudança de perspectiva quanto 

ao ponto de partida da investigação, entretanto, representa a própria intuição do Nada 

como origem e fundamento da negação. Isso explicaria a continuidade argumentativa 

apresentada por Bornheim: “a análise fenomenológica da negação e do negativo 

desemboca no nada enquanto ele se manifesta; e se isso é assim, em algum sentido o 

nada deve ser dado para que possamos aceder à sua elucidação” (Ibid.: 43). E Sartre 

afirma: “se a negação não existisse, nenhuma pergunta poderia ser formulada, sequer, 

em particular, a do ser. Mas essa negação, vista mais de perto, remeteu-nos ao Nada 

como sua origem e fundamento” (SARTRE, 2005: 64). Portanto, junto com a conduta 

da “interrogação”, outras tantas proporcionam uma compreensão pré-judicativa do Nada 

enquanto tal. Eis o significado do termo “nível especulativo” usado por Bornheim e que 

a objeção do professor Silva não alcançou significativamente. Passa-se agora a 

argumentação apresentada por Sartre na tentativa de se elevar a esse fundamento tão 

complicado de se falar: o Nada.   

 

O QUE NÃO É O NADA? 

 



O problema do ser remeteu ao da “interrogação”; e este, ao do ser da 

“negação” (Ibid.: 47). Esse ser exigiu o Nada como seu fundamento, fazendo Sartre 

apresentar a “questão fundamental” desdobrada de modo oposto: a negação como 

estrutura de uma proposição judicativa origina a compreensão do Nada, ou, ao 

contrário, o Nada como estrutura do real origina e fundamenta a proposição negativa? 

(Ibid., loc. cit.). A primeira hipótese se torna incoerente aos propósitos de Sartre. Sabe-

se que o não-ser surge nos limites da espera humana, quer dizer, no momento da 

“interrogação” o homem se coloca de tal forma frente ao ser, que, nesta postura, o não-

ser invade toda a situação presente. É a referência, dita anteriormente, ao tríplice não-ser 

invadindo o ser através da conduta interrogativa. Sartre dispõe o exemplo do físico que 

lança uma questão à natureza e espera a confirmação de suas hipóteses, surpreendendo-

se muitas vezes com uma resposta negativa. Para o filósofo, seria inútil a contestação de 

uma negação aparecer sobre uma relação primitiva entre o homem e o mundo: “o 

mundo não revela seus não-seres a quem não os colocou previamente como 

possibilidades” (Ibid., loc. cit.); torna-se falso que a negação seja apenas qualidade do 

juízo, uma vez que ela se formula por uma conduta pré-judicativa (Ibid.: 47-48); a 

própria interrogação já está presente antes do questionamento verbal, ou de algum juízo 

negativo oferecido como resposta. Como exemplo, pode-se interrogar com o olhar ou 

com os gestos, dispensando a pressuposição de uma verbalização; da relação original 

mantida entre o homem e o ser, podendo ser representada pela conduta interrogativa, “o 

juízo constitui apenas expressão facultativa” (Ibid.: 48). Sendo assim, a interrogação 

representada pelo diálogo entre duas pessoas, só pode ser uma “espécie particular do 

gênero ‘interrogação’” (Ibid., loc. cit.), uma vez que o ser interrogado pode nem mesmo 

ser outra pessoa. Tem-se o exemplo, representado por Sartre, da entrega de um relógio 

com defeito ao relojoeiro: “[...] posso perguntar ao relojoeiro sobre as causas do defeito, 

mas ele, por sua vez, interrogará os diversos mecanismos da peça. [...] o que o relojoeiro 

espera das engrenagens do relógio, não é um juízo, mas uma revelação de ser com base 

na qual possa emitir um juízo” (Ibid., loc. cit.). Esse é o significado da “interrogação” 

encerrar certa compreensão pré-judicativa do não-ser. Além disso, como o Ser Em-si é 

plena positividade e, portanto, não contém qualquer negação em si mesmo, não se 

poderia explicar como de uma relação positiva entre dois seres positivos surgiria um 

juízo negativo. Se assim fosse, seria atribuída a essa relação – “síntese de um 



acontecimento pleno e concreto da vida psíquica” – um ato judicativo cuja negação 

estaria no final desse ato sem estar “dentro” do próprio ser. Ao analisar esta hipótese, 

Sartre se questiona e conclui: “pretender-se-á que o espírito possua em si o não como 

forma de escolha e separação? Neste caso, porém, tira-se da negação até a menor 

suspeita de negatividade. (Ibid.: 52). Descartando essa hipótese, afirma que o juízo de 

negação está condicionado e sustentado pelo não-ser (Ibid.: 51). 

Sartre afirma que o não-ser, como estrutura do real, condiciona o aparecimento 

dos juízos negativos e, conseqüentemente, de todas as condutas pré-judicativas 

reveladoras da negação. Nesse momento da descrição sartreana, a negação se mostra 

fora da consciência, no mundo, mas também dentro da consciência, no instante em que 

condiciona sua relação com o mundo: “A condição necessária para que seja possível 

dizer não é que o não-ser seja presença perpétua, em nós e fora de nós. É que o nada 

infeste o ser. Mas de onde vem o nada?” (Ibid., loc. cit.). Antes de responder ao 

questionamento que clama pela origem do Nada, torna-se necessário fixar seu 

significado; o que se deve entender quando se pronuncia esse termo? Para isso, o 

procedimento adotado por Sartre na busca de seu sentido, propõe eliminar os equívocos 

conceituais defendidos por Hegel e Heidegger ao tratarem dessa temática. Trilhando o 

percurso sartreano, pergunta-se: o que não é o Nada?  

Não se pode conceber essa “presença perpétua” do não-ser, em nós e fora de 

nós, da mesma maneira como Hegel o concebeu. De acordo com Sartre, o filósofo 

alemão teria considerado o “ser” e o “não-ser” como componentes do real, conferindo-

os certa contemporaneidade lógica: “O ser puro e não-ser puro seriam abstrações cuja 

reunião estaria na base das realidades concretas [...] Opor o ser ao nada, como a tese à 

antítese, à maneira do entendimento hegeliano, equivale a supor entre ambos uma 

contemporaneidade lógica” (Ibid.: 53 e 56). O que permitiu Hegel transitar do Ser para 

o Nada seria a introdução implícita e injustificável do Nada em sua plena definição do 

Ser. Esse é um dos motivos de discordância de Sartre a Hegel, juntamente com seu 

“esquecimento” sobre o “vazio” do Nada: 

 

[...] Quando Hegel escreve “(o ser e o nada) são abstrações 
vazias e cada uma é tão vazia quanto a outra”, esquece que o 
vazio é vazio de alguma coisa. Ora, o ser é vazio de toda 
determinação que não seja a da identidade consigo mesmo; mas 



o não-ser é vazio de ser. Em resumo, é preciso recordar aqui, 
contra Hegel, que o ser é e o nada não é. (Ibid.: 57).   

 

Por conseguinte, o Ser é anterior ao Nada e o fundamenta, sendo o Nada 

procedente logicamente ao Ser e extraindo concretamente do Ser sua própria eficácia. 

Sartre expressa isso ao dizer que o Nada invade o Ser. Este, sendo anterior ao Nada, não 

teria qualquer necessidade dele para se conceber, podendo-se analisar exaustivamente 

sua noção sem se deparar com o menor vestígio do Nada. Ao contrário, o Nada só 

poderia “ter uma existência emprestada: é do ser que tira seu ser; seu nada de ser só se 

acha nos limites do ser, e a total desaparição do ser não constituiria o advento do reino 

do não-ser, mas, ao oposto, o concomitante desvanecimento do nada: não há não-ser 

salvo na superfície do ser” (Ibid.: 58). Dizer que o Ser possui prioridade lógica em 

relação ao Nada, significa dizer que o Nada não fundamenta o Ser. Isso conduz à 

compreensão de que o Ser só é fundamentado em si mesmo, sendo essa fundamentação 

uma das dimensões significativas do termo Ser Em-si (COX, 2007: 21). Nesse acordo, 

contra Hegel, o Ser é anterior ao Nada e independente dele para “existir”; ao contrário, 

e consonante a Hegel, o Nada só existe emprestando do Ser seu fundamento.   

Outro filósofo a que Sartre se esforça em demonstrar sua discordância é 

Heidegger. Para o filósofo de Ser e Tempo, “ser” e “nada” seriam “forças recíprocas de 

expulsão” exercidas uma sobre a outra, resultando no “real” como a tensão dessas forças 

antagônicas. O primeiro progresso que Heidegger promoveu em relação a Hegel, 

segundo Sartre, correspondeu a sua “teoria do Nada” não conceber esses fundamentos 

como meras abstrações vazias (SARTRE, 2005: 58). Junte-se a esse, o fato de 

Heidegger não cair no erro de Hegel, conservando um “ser” no não-ser: “[...] o Nada 

não é, o Nada se nadifica. Está sustentado e condicionado pela transcendência” (Ibid.: 

59). Se para Heidegger o ser da realidade humana se define como “ser-no-mundo”, essa 

realidade, ou o que o filósofo chamou de Dasein, faz surgir o próprio mundo no 

momento em que o transcende:  

 

É no movimento de interiorização que atravessa todo o ser que o 
ser surge e se organiza como mundo, sem que haja prioridade do 
movimento sobre o mundo ou do mundo sobre o movimento. 
Mas esta aparição do si-mesmo para além do mundo [...] é uma 
emergência da “realidade humana” no nada. É somente no nada 
que pode ser transcendido o ser. Ao mesmo tempo, o ser se 



organiza em mundo do ponto de vista do trans-mundano, o que 
significa que a realidade humana surge como emergência do ser 
no não-ser e, por outro lado, que o mundo se acha “em 
suspenso” no nada. [...] A contingência do mundo aparece à 
realidade humana quando esta se instala no nada para apreendê-
lo (Ibid.: 59-60).  

 

O tema fundamental do Nada passa a ser um dos pontos de desacordo entre 

Sartre e Heidegger. Segundo o filósofo francês, Heidegger tem razão ao afirmar que a 

negação se fundamenta no Nada. Entretanto, não poderia ser Nada ao menos que se 

nadificasse como um não-ser do mundo, ou seja, no momento mesmo de sua 

nadificação se dirigisse ao mundo de modo a se constituir como negação dele. Com 

efeito, o Nada carregaria o ser em seu coração, encontrando-se no próprio interior da 

transcendência e, portanto, condicionando-a. (Ibid.: 60). Contra Heidegger, Sartre 

questiona: “Se a negação é estrutura primeira da transcendência, qual deve ser a 

estrutura primeira da ‘realidade humana’ para que possa transcender o mundo?” (Ibid.: 

61). Mas a acusação maior reside em que Heidegger não apresentou uma preocupação 

em fundamentar a atividade negadora. Então, se o Nada não estiver sustentado pelo Ser, 

perder-se-á enquanto Nada, recaindo no Ser. Sendo assim, o Ser é que carrega o Nada 

em seu coração: “O nada não pode nadificar-se a não ser sobre um fundo de ser: se um 

nada pode existir, não é antes ou depois do ser, nem de modo geral, fora do ser, mas no 

bojo do ser, em seu coração, como um verme” (Ibid.: 64). 

As “realidades humanas” como distância, ausência, alteração, alteridade, 

repulsão, pesar e distração, são exemplos de inúmeras realidades que não são apenas 

objetos de juízos, mas são “experimentadas”, “combatidas” e “temidas” pelo ser 

humano; em sua infra-estrutura, “são habitas pela negação como condição necessária de 

sua existência. Vamos chamá-las de negatividades” (Ibid.: 63). Por conseqüência, o 

Nada não poderia ocorrer em realidades ultramundanas, sendo necessário que seja 

interior ao Ser, como a condição para que se capte essas negatividades (Ibid.: 64). 

Dessa forma, demonstrando como não se deve entender o Nada, Sartre definiu 

claramente como entendê-lo. Dizendo o que não é se ganhou o “fundo” necessário ao 

relevo do que “é”. O Nada não é concebido como mera abstração vazia, tendo a 

contemporaneidade lógica com o Ser – como defendia Hegel; também não precede ao 

Ser, fundamentando-o em seu surgimento; assim como não é uma realidade na qual o 



Ser estivesse suspenso, semelhante à imagem de um navio cercado por um oceano; o 

Nada não pode ser concebido separadamente do Ser, pois, se assim fosse, 

substancializar-se-ia, tornando-se semelhante ao Ser Em-si repleto de positividade e, 

conseqüentemente, aniquilar-se-ia a si mesmo como Nada. Assim, em resposta à 

questão proposta no início deste tópico, responde-se: o Nada não é o Ser; o Nada é o 

próprio não-ser; o Nada só é entendido em termos de relação com o Ser, a saber, a 

relação de não-ser o próprio Ser.   

 

A REALIDADE HUMANA COMO ORIGEM DO NADA  

 

O Nada intramundano não é produzido pelo Ser Em-si, não sendo concebido 

nem fora do Ser, nem a partir dele; por outro lado, não tem a força para se nadificar, 

porque, “embora o verbo ‘nadificar’ tenha sido cunhado para suprimir do Nada a 

mínima aparência de ser, há que convir que só o Ser pode nadificar-se, pois, como quer 

que seja, para nadificar-se é preciso ser. Ora, o Nada não é” (Ibid.: 65). Porém, se o 

Nada representa justamente o não-ser, de onde ele vem? Qual a origem do Nada? 

Ao entendê-lo como negação do Ser, ou melhor, como sendo o próprio não-ser, 

o Nada logra uma “aparência de ser, um ser emprestado”, considerando-se um “tendo 

sido” (Ibid., loc. cit.); ele não se nadifica porque ele é nadificado. Daí a necessidade de 

“um ser pelo qual o nada venha às coisas” (Ibid., loc. cit); um ser que não receba 

passivamente o Nada – o que necessitaria de outro ser pelo qual o Nada afetasse o 

primeiro, elevando este processo ao absurdo do infinito. O ser que leva o Nada às coisas 

não pode simplesmente produzir esse Nada e se tornar indiferente a esta produção – a 

maneira da causa estóica que produz seus efeitos sem se alterar (Ibid., loc. cit). Se assim 

fosse, tornar-se-ia inconcebível como um ser pleno mantém e cria fora de si um não-ser 

transcendente, porquanto não haveria nada no ser que o transcendesse para o não-ser 

(Ibid., loc. cit.). Em conseqüência, Sartre afirma: “O ser pelo qual o Nada vem ao 

mundo é um ser para o qual, em seu ser, está em questão o nada de seu ser: o ser pelo 

qual o Nada vem ao mundo deve ser seu próprio Nada” (Ibid., loc. cit.). Não se deve 

entender essa origem em um “ato nadificador”, pois um “ato” exigiria um fundamento 

no próprio Ser; deve-se entender a origem do Nada como a característica ontológica 

desse Ser requerido (Ibid., loc. cit). 



Com efeito, no desdobramento conceitual de seu ensaio, Sartre questiona: “que 

deve ser o homem em seu ser para que através dele o nada venha a ser?” (Ibid.: 67); a 

resposta procurada remete à descrição e à definição do homem no momento em que 

condiciona a aparição do Nada. Esse ser apareceu como liberdade 5.  Assim, a 

liberdade se torna a condição exigida para nadificação do Nada – não podendo 

considerá-la uma propriedade pertencente à essência do ser humano (Ibid.: 68), nem 

uma faculdade humana, mas sim, sua própria realidade: “a essência do ser humano 

acha-se em suspenso na liberdade. Logo, aquilo que chamamos liberdade não pode se 

diferenciar do ser da ‘realidade humana’. O homem não é primeiro para ser livre depois: 

não há diferença entre o ser do homem e seu ‘ser-livre’” (Ibid., loc. cit.). 

As diversas condutas humanas pressupõem a liberdade como intra-estrutura da 

consciência. Portanto, a condição de nadificação é uma relação consigo mesmo ao 

longo de um processo temporal (Ibid.: 69). Se o processo psíquico de nadificações 

implica uma ruptura entre o passado imediato e o presente, essa ruptura é precisamente 

o Nada (Ibid.: 70). O que separa uma consciência anterior de uma consciência posterior 

é precisamente esse Nada, e a condição para se negar o mundo como um todo, ou em 

parte, é que a realidade humana carregue em si o Nada como o que separa seu presente 

de seu passado. Mas este Nada só terá o sentido procurado quando se entender a 

negação como ser:  

 

[...] O nada, como vimos, é fundamento da negação porque a 
carrega oculta em si, é negação como ser. Portanto, é necessário 
que o ser consciente se constitua com relação a seu passado 
separado dele por um nada; que seja consciente desta ruptura de 
ser, não como fenômeno padecido, e sim como estrutura da 
consciência que é [...] (Ibid.: 72). 

 

Para Sartre, se a liberdade é o ser da consciência, deve existir como 

consciência de liberdade. Quando o ser humano se torna consciente de seu ser, 

situando-se frente a seu passado e seu futuro como sendo esse passado e esse futuro, e, 
                                                           
5 “A liberdade é o ser humano colocando seu passado fora de circuito e segregando seu próprio nada. Bem entendido 
que esta necessidade básica de ser seu próprio nada não surge à consciência de modo intermitente e por ocasião de 
negações singulares: não existe momento da vida psíquica em que não apareçam, ao menos a título de estruturas 
secundárias, condutas negativas ou interrogativas; e é continuamente que a consciência vive como nadificação de seu 
ser passado” (Ibid.: 72) Essa descrição de liberdade é uma antecipação necessária para a compreensão desse ser que 
condiciona a aparição do Nada (Ibid.: 68). A temática da liberdade é abordada exaustivamente na Quarta Parte da 
obra O Ser e o Nada. Entretanto, para o propósito do conjunto deste trabalho, não se acompanhará Sartre nesse 
trajeto.   



ao mesmo tempo, como não os sendo, a angústia se torna o modo do homem reconhecer 

a si mesmo como a liberdade que é; essa própria angústia se torna o “modo de ser da 

liberdade como consciência de ser; é na angústia que a liberdade está em seu ser 

colocando-se a si mesma em questão” (Ibid., loc. cit.). A liberdade que se revela como 

angústia, pode-se caracterizar como a existência do Nada que se manifesta entre os 

motivos e o ato (Ibid.: 78). Mesmo a estrutura ineficiente dos motivos sendo 

“condicionante” da liberdade (Ibid., loc. cit.), pode-se indagar que Nada é esse que 

fundamenta a liberdade?  E Sartre responde que “não se pode descrevê-lo, posto que ele 

não é, mas ao menos podemos captar seu sentido, na medida em que é tendo sido pelo 

ser humano em suas relações consigo mesmo” (Ibid., loc. cit.). Sendo assim, com a 

impossibilidade da descrição do Nada, o filósofo dedica um longo estudo, nas partes 

seguintes da obra, com a intenção de revelar o sentido do Nada. Entretanto, para o 

propósito deste trabalho, basta que se fixe o significado do Nada como sendo o 

fundamento do Ser Para-si, isto é, o Nada, sendo relação de negação com o Ser, 

condiciona e fundamenta todas as estruturas e todos os modos de ser do Ser Para-si. Na 

realidade, o Ser Para-si é o Ser que é seu próprio não-ser; é o Ser que nadifica o Nada 

de seu Ser e que o traz em seu coração. Sartre o representa da seguinte maneira: 

 

O nada é o ato pelo qual o ser coloca em questão seu ser, ou 
seja, precisamente a consciência ou Para-si. É um acontecimento 
absoluto [...] perpetuamente sustentado pelo ser. [...] O nada, 
sendo nada de ser, só pode vir ao ser pelo próprio ser. Sem 
dúvida, vem ao ser por um ser singular, que é a realidade 
humana. [...] A realidade humana é o ser, enquanto, no seu ser e 
por seu ser, fundamento único do nada no coração do ser. (Ibid.: 
128). 

 

BREVE EPÍLOGO 

 

A ontologia de Sartre reconheceu a dimensão transfenomenal do Nada como a 

dimensão fundamental que condiciona todas as manifestações humanas. O Nada se 

tornou a origem para a criação ou reconhecimento de qualquer fundamento; mas a 

condição para essa condição é a própria relação com o Ser – uma vez que não existe o 

Nada fora da “superfície do Ser”. Dessa forma, o Ser origina o Nada de alguma 

maneira; porém, esse Nada criado e relacionado ao Ser Em-si tem o “poder” de se auto 



manifestar, não sendo determinado pelo Ser Em-si, mas somente pelo Ser que se tornou 

seu próprio Nada, isto é, o Ser Para-si. Se o Nada significa não-ser, essa presença da 

negação em relação ao Ser se tornou a condição para dele se escapar; para do mundo se 

desprender e para do mundo se falar. É a abertura originária de toda situação humana: é 

o próprio surgimento da realidade humana. Mundo desprendido e mundo intencionado 

constituem a “negatividade” característica do Ser Para-si. Mas a condição para esse 

desprendimento se revelou no próprio Ser. O Ser que foi negado, num “ato ontológico” 

primeiro, é o Ser Em-si; mas o Ser que negou e que permanece negando, e se negando, é 

o próprio Ser Para-si. Como esse processo original ocorreu, Sartre deixa para a 

metafísica descrever em termos de hipóteses.  

Sendo assim, Sartre reconheceu, na Primeira Parte de sua obra, o Nada como a 

dimensão transfenomenal da própria existência humana, ou seja, o fundamento que 

permanece aquém do próprio conhecimento, condicionando e originando a própria 

dimensão cognoscível: é a primazia da ontologia sobre a teoria do conhecimento.        
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