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Sou aquele que se escapa sempre que se tenta

alcançar,  inconformado,  mas  simplesmente  um

grande ser  inventivo de si  mesmo.  Sou um ser

metamorfoseado a cada instante. Consciência em

transformação;  vida,  morte  e  nascimento,  dor,

lamento, alegrias... Talvez seja apenas um poeta

filósofo  sonhador,  mas  sigo  tentado  ser  o  que

dirão um dia que fui.

LCRA
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INTRODUÇÃO

entre  as  inúmeras  problemáticas  que

estão  no  campo  de  acesso  da  filosofia

uma  que  sempre  despertou

constantemente minha atenção foi o problema da

anterioridade  da  consciência  do  ponto  de  vista

ontológico em relação à constituição fundamental

da existência, à medida em que esta se constitui no

eixo  capaz  de  fundar  a  própria  existência  do

individuo  frente  as  inúmeras  situações  que

acontecem em sua vida.

D

Assim, ao longo de alguns anos me dediquei a

pesquisar esta temática,  aí tomamos a temática da

consciência  desde  as  suas  bases  histórico-

filosóficas  na  Grécia  antiga,  passando  pela

Modernidade,  momento  no  qual  essa  ideia  veio

realmente a ganhar mais espaço, no que concerne

às  linhas  de  pesquisa  do  campo  filosófico.

Retomamos a temática da consciência no momento

que lhe antecede do ponto de vista ontológico: o

momento  da  subjetividade,  na  medida  em  que

[ 13 ]
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entendemos  subjetividade  pela  compreensão

individualista  das  coisas  e  dos  fatos,  de  modo  a

tornar todas as coisas relativas a própria visão do

sujeito,  o  que  torna  este  momento  anterior  do

ponto de vistas ontológico da consciência.

Após  tomarmos  a  compreensão  da

consistência  na  dimensão  da  subjetividade

registramos a passagem de um momento a outro

na ontologia tradicional, de modo a passarmos por

pensadores clássicos no que se refere a temática

que analisamos.  Desde Platão na Grécia clássica,

que  embora  não  tenha  utilizado  o  termo

apresentou  as  bases  para  a  compreensão  que

temos  hodiernamente;  passando  por  pensadores

fundamentais  a  temática,  tais  como  Descartes,

Kant, Hegel e Husserl; de modo a esclarecer-nos a

compreensão  da  temática  do  ponto  de  vista  da

historicidade,  assim  como  a  mudança  de

compreensão  com  o  advento  da  filosofia

transcendental  e  posteriormente  da

fenomenologia,  para  finalmente  alcançarmos  o

ponto  que  cremos  ser  fundamental  para  o

problema  da  consciência  e  da  subjetividade  na

[14]
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história da filosofia contemporânea, o pensamento

de Jean-Paul Sartre (1905-1980) acerca da referida

temática.

Na filosofia de Sartre analisaremos desde as

obras pré-ontológicas até sua obra máxima: O Ser

e o Nada, onde o filósofo apresenta as referências

fundamentais  e  o  desenvolvimento  de  sua  teoria

que aponta a anterioridade da consciência, no que

concerne a reflexão ontológica. 

Nas obras  pré-ontológicas,  ou seja,  nas que

antecedem a O Ser e o Nada, Sartre apresenta as

bases  para  a  reflexão  que  desenvolverá  em  sua

principal  obra  filosófica  e,  é  a  partir  da  análise

destas  que  podemos  compreender  o

desenvolvimento de sua teoria referente a temática

da consciência, esta que é ponto forte em todas as

suas obras, que possuem tanto um embasamento

metafísico como psicológico.

Embora  sua  reflexão  não  consista  numa

reflexão puramente metafísica, o pensador analisa

a  temática  relacionando-a  constantemente  a
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filosofia  transcendental,  assim  como  à

fenomenologia,  de  modo  que  ele  próprio  sub-

intitula a sua obra principal de Ensaio de ontologia

fenomenológica,  para  assim  dizer  que  sua

produção  não  estava  limitada  a  uma  reflexão

pragmática,  no  que  se  refere  à  filosofia

fenomenológica  e  existencialista,  escola  a  que  o

próprio  autor  se  incluiu  durante  toda  a  sua

produção teórica. 

Sua  obra,  enquanto  análise  fenomenológica

das categorias fundamentais da existência, não se

limita  a  utilizar  o  método  fenomenológico  para

conduzir  a  investigação  acerca  da  questão  da

relação entre Ser e Nada; não temendo abranger

uma  reflexão  ontológica  dessa  relação,

profundamente necessárias para a compreensão da

consciência,  além de outras temáticas analisadas

pelo pensador, tais como, as questões da liberdade,

da vergonha, do outro, da moral, de modo que a

temática que escolhemos para nosso  trabalho de

conclusão  de  curso  vem  a  ser  central  para  a

reflexão  destes  outros  temas,  tornando-se  assim

primordial na compreensão geral da obra do autor.
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