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Segundo o filósofo francês Jean-Paul Sartre, temos a liberdade já como condição existencial,
o que para o filósofo significa que todos os homens, cada qual independentemente de sua
condição factica estão condenados a ser livres, assim afirma o filósofo “o homem é livre, o
homem é liberdade.” (2013, p.33) Contudo, a radical concepção do termo estabelecida pelo
filósofo em hipótese alguma ignora o que podemos chamar aqui de contexto, pelo contrário, é
nele que nós expressamos a nossa condição de seres livres, não há homem sem o seu
contexto. Sartre ao trabalhar em sua teoria da liberdade destaca de início o que ele vem a
chamar de debate tradicional entre deterministas e partidários do livre arbítrio, debate
predominante no século passado ao se falar da liberdade humana. Enquanto os deterministas
defendiam as ações humanas como lógicas, necessárias e determinadas, os partidários
pensavam uma liberdade para além de toda e qualquer repreensão, o que não foi suficiente
para alcançar o que há de mais próprio do homem, nos diz Sartre: a sua liberdade. (Sartre,
2011) Não exclusivo ao século passado ao qual Sartre questionou o sentido dado ao conceito
de liberdade da época, a noção de tal conceito pensado pelo senso comum ainda hoje perpassa
por forte influência do debate tradicional, mencionado aqui como fora dito pelo filósofo. É
comum ao senso partilhado no dia a dia, a noção de que liberdade é fazer o que se quer, como
se a condição de liberdade fosse ignorar nossas condições, físicas ou até mesmo sociais e agir
como se bem entende. Dessa maneira o conceito de liberdade é conferido pelo senso comum a
poucos indivíduos ou a nenhum, se entendermos tal conceito pela ótica partidária do pensar
comum em que o agir aleatório é a real expressão da liberdade. Segundo Cox (2010, p. 86) o
filósofo Sartre defende que o agir livremente não significa nem agir aleatoriamente muito
menos caoticamente e sim agir com razão e objetivo lançados cada qual no que lhe é
factídico, um mundo até certo ponto estruturado e previsível. O que não significa em
momento algum que sejamos determinados por ele, questiona os defensores do determinismo,
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onde a noção de liberdade é pensada como limitante a não podermos modificar a nós mesmos,
assim como a situação em que estamos postos, inserindo as ações do homem na malha do
determinismo. É neste contexto ambíguo muitas das vezes em que o conceito de liberdade é
pensado, ora pela ótica partidária ora pela ótica determinista que o indivíduo tem a sua
liberdade tomada pelo senso comum e muita das vezes vê os seus direitos serem violados por
um olhar generalista e limitador, que ao invés de potencializar o indivíduo, potencializa as
dificuldades relacionadas ao que lhe é factídico, enfatizando assim sua situação, dando-o
limitações maiores do que as próprias limitações existentes. Ambas as maneiras de se pensar
liberdade pelo senso-comum desfavorecem aqueles que são presentes em situações que
figuram fora do que é tido como “satisfatório” para certa sociedade. Realçando assim uma
suposta impotência ao pensar na impossibilidade da modificação de si mesmo, atribuindo ao
sujeito um caráter de aceitação da natureza, de forma a qual simplesmente obedecê-la,
prevalecendo o que Sartre chama de em-si, ao invés do para-si e ignorando a potencialidade
de transcendência daquele que lançado como todos os outros entes humanos, está posto no
que lhe é próprio, sua situação fatídica e condição para a expressão de sua liberdade. (Sartre,
2011) Ao contrário de uma liberdade que varia de acordo com a situação, ora se tem, ora não,
ora se é determinado por ela, Sartre (2013, p. 33) afirma que não há o determinismo, o
homem é livre e está condenado a liberdade, o homem é a própria liberdade definitivamente
não podendo esquivar-se de sua condição, essa, intransponível ao homem. Defender-se-á, para
uma melhor compreensão da questão de liberdade em Sartre, a sua concepção de consciência
herdada em partes pela fenomenologia desenvolvida pelo filósofo fenomenólogo Edmund
Husserl (1992, p. 12), em que sua concepção de consciência foge do caráter substancial, pois
não é ela capaz de sustentar a si mesma, adquirindo assim caráter intencional, dimensão
indissociável da realidade que necessita da coisa em si para ser pois aqui consciência é
consciência de alguma coisa, seja disto ou daquilo. A região na consciência ontológica
nomeada por Sartre de para-si constitui o que é subjetivo ao homem por meio da noção da
consciência. A consciência então é o que ela não é, o nada, a medida em que seu ser é em
relação a algo. Neste algo para o qual a consciência é intencional está outro absoluto para a
constituição da realidade segundo Sartre, o em-si. O em-si existe independente da consciência
do para-si, mas só tem seu sentido por ela. O para-si para existir depende da relação
estabelecida com as coisas, apesar de ser distinto delas. Sendo assim, o para-si necessita do
estabelecer relações com o em-si, nadificando o ser. Assim, o homem, como concebe o
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filósofo francês, lançado em meio ao mundo primeiramente não é nada, sua realidade primeira
é a sua existência, situação fática que ele descobre e assume conscientemente. (Sartre, 2011)
De acordo com Reynolds (2014, p. 87) é parte do que nos é factídico que tenhamos nascido
em uma certa sociedade, com certos atributos físicos e sociais, não escolhido por nós mas
somos livres pois a existência humana sempre transcende por meio de sua força nadificadora,
o que faz da nossa essência ser a nossa própria existência, é do existir que tomamos nossa
essência e temos na liberdade a nossa única determinação. Consequentemente é no fazer-se
como existente que o homem tem a sua essência, nada podendo defini-lo a não ser quanto a
um sujeito livre por condição. Posto isto o presente trabalho tem por objetivo compreender o
conceito de liberdade a partir da ontologia sartreana. No intuito de corresponder a expectativa
do objetivo proposto, utilizou-se do método qualitativo da revisão integrativa, desenvolvida
em tais etapas: definição da pergunta norteadora; busca de artigos; seleção de artigos; análise
e discussão dos dados coletados; e por fim a apresentação dos resultados no processo da
revisão. A pergunta que norteou o desenvolvimento dessa pesquisa diante do contexto
apresentado anteriormente foi: “mediante o contexto ambíguo que é pensado a questão da
liberdade pelo senso comum, a partir de uma ontologia sartreana como é entendido a questão
da liberdade para pensarmos todo o homem como um indivíduo livre?” Formulada a questão
iniciou-se a busca de artigos na língua portuguesa publicados no espaço temporal de 2009 à
2015 fazendo-se uso dos indexadores SCIELO, LILACS e PEPSIC, com base de dados
nacionais. Sabido a partir do referencial teórico utilizado para fundamentação que ao afirmar
que “o homem é liberdade” (2013, p. 33) Sartre o filósofo não faz distinção de homem, não
importando assim sua localização geográfica, raça, etnia, condição física, orientação sexual ou
qualquer outra classificação. As palavras-chave definidas para o processo de coleta foram:
Fenomenologia, Liberdade e Sartre, utilizadas em todas as suas combinações possíveis,
incluindo o uso das três palavras-chave em conjunto. Após a leitura dos resumos dos artigos
não excluídos, o critério de inclusão estabelecido para a seleção e a avaliação dos artigos
precisou a presença da palavra-chave “Sartre” ou qualquer palavra derivada do nome do
filósofo, a exemplo: “sartreano”, acompanhada no corpo do resumo de outra palavra-chave
“Liberdade”. Optou-se por certa abrangência na referida pesquisa acerca do tema com a
definição dos descritores e os critérios de inclusão, visando obter artigos publicados nas mais
diversas áreas do conhecimento, desde que a partir da ontologia desenvolvida por Sartre os
trabalhos selecionados nos fornecessem material adequado para a discussão. Obteve-se um
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total de 38 artigos publicados de acordo com os critérios de exclusão pré-estabelecidos:
idioma e período de publicação. 22 deles presentes na plataforma LILACS, 5 na plataforma
PEPSIC e 11 na plataforma SCIELO. Contudo a partir dos critérios de inclusão totalizou-se 8
artigos selecionados para o processo de análise e discussão, desse total, 1 deles está presente
na base de dados SCIELO, 2 deles no banco de dados PEPSIC e os outros 5 na base de dados
LILACS. Sartre foi um filósofo engajado não só no que acontecia em campo filosófico mas
também no campo da política e do social. Vale destacar o quanto as concepções de Sartre
acerca da existência humana fazem-se presente nas mais diversas vias de expressão como:
literatura ficcional, peças de teatro, roteiros de cinema, manifestos políticos e no que tange a
filosofia ensaios, artigos e a própria literatura filosófica, usadas por ele como maneiras de
expressar e difundir as suas ideias, difusão essa, presente nos resultados também dessa
pesquisa, através da interrelação filosófico-literária de um dos artigos. A área psicológica
também foi de grande interesse para o filósofo, contribuindo não só para uma prática clínica.
Mas servindo também de base epistemológica para o movimento antipsiquiátrico, movimento
esse fundamental na criação de novos modelos de atenção em saúde mental. Dos artigos
selecionados para a discussão poucos são os que também trabalham com o objetivo de
compreender a liberdade em Sartre, porém contribuem com o entendimento da noção de
consciência em Sartre, o que se faz fundamental na compreensão do conceito aqui a ser
compreendido. A noção de liberdade assim não toma distância como possa aparentar num
primeiro momento mas ganha em profundidade. Separou-se os artigos em duas diferentes
categorias: aqueles que de alguma forma trabalham a questão da liberdade a partir da noção
da consciência sartreana; e aqueles que não utilizam da noção de consciência para estabelecer
o ponto de vista sartreano na liberdade humana. A liberdade mesmo que ontológica tem a sua
história, não obstante dificilmente um pensador não tenha refletido sobre ela. Em Sartre a
história do conceito de liberdade se mistura com a própria história da modernidade, (Mattos;
Ewald; Castro, 2012) que ao toma-la para análise, segundo Almeida (2010) inevitavelmente
nos depararemos com o vazio deixado resultante do acontecimento da morte de Deus,
apresentado por Nietzsche, que trabalhado no artigo “Reflexões sobre a experiência moderna
e a liberdade” é colocada a liberdade humana pelo autor como o exercício continuo referente
as “sombras de Deus” que o mesmo interpreta como “naturezas”, “instituições” e outras
determinações adotadas pelo homem que na falta de uma referência divina para direcionar a
sua existência deve agora criar-se a si mesmo, não que não fosse livre mas agora sem escusas.
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Sendo o abandono dos deuses o que suscitaria na vivência da experiência da liberdade pelo
homem. (Almeida, 2010) De acordo com os escritos filosóficos de Sartre é a liberdade a
condição primeira, a única certeza além da morte, a condenação e a única determinação
humana, anterior a própria essêncialização divina. (Sartre, 2013) Para além da experiência
moderna, os artigos que trabalham a questão da liberdade a partir da consciência desenvolvida
por Sartre, mencionada anteriormente na presente pesquisa, têm em comum com os que não
utilizam-se da consciência, a questão do vazio evidente por meio da angústia de ser aquilo que
não se é, num eterno vir-a-ser, o homem como o seu projeto e sempre por se fazer, aberto para
o futuro e jamais fechado em si mesmo, é o ente humano uma biografia incompleta e aberta
(Spohr; Schneider, 2009) Possível devido ao caráter intencional e impessoal da consciência,
onde não há um ego formal, o ego está no mundo, e por isso a consciência é vazia, é o nada.
(Campos; Alt; Ewald, 2009) Todos os artigos, independente da categoria aqui destacada
reconhecem e mencionam a importância da questão da temporalidade para se pensar a
liberdade do home, pois só ele escolhe comprometendo-se com um futuro por se fazer, na
ação presente alterando o campo de possibilidades futuras e responsabilizando-se por essas
escolhas. (Spohr, 2011) O conceito de liberdade defendido por Sartre apesar de desenvolvido
num campo ontológico e filosófico, serve de influência pros mais diversos campos do saber
cientifico. Entre eles a ciência psicológica oferecendo subsídios para se pensar num homem
em via de se fazer, escapando a toda lei de causalidade e determinismo, não existindo assim
explicações ou qualquer caminho prévio a ser alcançando, não tendo como ponto de partida
uma natureza já pré-estabelecida que determine as escolhas ou que garanta ao homem uma
liberdade arbitraria. Liberdade humana em Sartre não só é um direito como uma condição.
Das palavras do filósofo “o homem está condenado a ser livre”. (Sartre, 2013, p. 33)
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