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SIMONE DE BEAUVOIR E A ONTOLOGIA DA AMBIGUIDADE 
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Resumo: Utilizando o método fenomenológico-existencial, Beauvoir mostra que o homem 

nunca se coincide consigo mesmo, seu Para-si não é idêntico ao seu Em-si, pois, se o fosse, 

seria um ser pleno ao qual nada se poderia acrescentar. Ao contrário, o homem está imerso 

nos projetos nos quais se imiscui, ele precisa se fazer ser, transcender a si mesmo, não para 

querer ser, mas para querer desvelar o ser. A partir das obras que se situam entre 1944 e 1948 

– as quais compõem a primeira fase do pensamento de Beauvoir, anteriores a O segundo sexo 

e à sua adesão ao marxismo – defendemos neste artigo uma leitura que propicia uma 

interpretação de uma ontologia fenomenológico-existencial baseada no conceito de 

ambiguidade, o qual está diretamente vinculado à transcêndencia e à liberdade. Definimos, 

assim, como nosso escopo a explanação da ontologia da ambiguidade que subjaz ao 

pensamento de Simone de Beauvoir. 
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Abstract: Using phenomenological-existential method, Beauvoir shows that human never 

coincides with himself, that is, his For-itself is not identical to his In-itself, because if it were, 

he would be a full being, to which nothing could be accrue. Instead, the human is immersed in 

projects in which meddles, he needs to make himself, to transcend himself, don‟t for want to 

be, but for want disclosure the being. From the works between 1944-1948 – which compose 

the first period of Beauvoir‟s thoughts, preceding The second sex and her adherence to 

Marxism – we defend in this paper a reading that endorse an interpretation on a 

phenomenological-existential ontology based in the concept of ambiguity, which is directly 

linked with transcendence and freedom. We define as our scope the explanation of the 

ontology of ambiguity that underlies Beauvoir‟s thoughts. 
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Introdução 

Segundo ressalta Beauvoir no início de sua obra Por uma moral da ambiguidade, a 

tradição filosófica constantemente buscou, por meio de considerações metafísicas de caráter 

ontológico, mascarar a condição de ambiguidade sob a qual o homem está lançado. É comum 

vermos os dualismos sobre os quais os filósofos frequentemente erguiam seus discursos: ou 

negavam uma das partes que punham em questão, ou então forçosamente as hierarquizavam. 

No dualismo vida e morte, buscavam, por um lado, negar a morte afirmando a imortalidade da 

alma do homem, ou, por outro, negavam a vida, pondo-a apenas como uma ilusão. Com isso, 

afirmavam ou apenas o espírito do homem, ou a sua matéria; quando ambos eram assumidos, 

ou eram confundidos em uma substância, ou o corpo era a parte do homem que não valia a 

pena ser salva: era impuro, corrompido. Segundo aponta Beauvoir (2005b), Hegel busca 

conciliar os aspectos que compunham tais dualismos, no entanto, apenas o faz por meio da 

Aufhebung, isto é, da Suprassunção em uma Síntese que une as partes, as quais são por ele 

consideradas como paradoxais. É Kierkegaard, segundo Beauvoir, quem se opõe a Hegel 

afirmando ser esta ambiguidade irreduzível. Quando tratamos do termo paradoxo, sabemos 

bem que se trata de uma estrutura inconsistente entre dois ou mais aspectos, haja vista um 

implicar na contradição do outro. O termo ambiguidade, ao contrário, não evoca contradição 

entre seus termos. Se quisermos usar a estrutura da Lógica Formal – da qual Simone não se 

utiliza de modo algum – poderíamos afirmar que os termos ambíguos são aqueles apontados 

como contrários, não contraditórios, onde um pode existir sem implicar necessariamente na 

impossibilidade da existência do outro. A dialética hegeliana trata esses dois termos ambíguos 

– que são contrários, isto é, podem coexistir – como paradoxais, buscando uma estrutura 

sintética que mantenha algo de ambos em uma realidade superior. Diz Beauvoir: 

Existem ainda muitas doutrinas que escolhem deixar à sombra alguns 

aspectos incômodos de uma situação demasiadamente complexa. Mas é em 

vão que tentam nos mentir: a covardia não compensa; estas metafísicas 
razoáveis, estas éticas consoladoras com que pretendem nos enganar apenas 

acentuam o desvario de que sofremos. (...) Uma vez que não logramos 

escapar à verdade, tentemos, pois, olhá-la de frente. Tentemos assumir nossa 
fundamental ambiguidade. É do conhecimento das condições autênticas de 

nossa vida que é preciso tirar a força de viver e razões para agir. 

(BEAUVOIR,2005, p. 14-15) 

 

Esta ambiguidade que Beauvoir quer resgatar se baseia em uma estrutura de ser do 

homem que costumeiramente foi delimitada pelos filósofos como o ser para-si, isto é, a 
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consciência. No entanto, existe outra estrutura, o em-si, que não pode ser excluída desta 

reflexão acerca do homem. 

 

A CONDIÇÃO AMBÍGUA DO HOMEM 

A Pura Contingência e o Nada Ontológico do Homem 

Sartre (1998) distingue duas regiões de Ser: o em-si e o para-si, pontos que vemos 

também em Beauvoir. O em-si é o dado, o externo, sobre ele só se pode dizer que é. Por outro 

lado, o para-si se refere à consciência, ao nada. Quando se faz tal afirmação, relacionando 

consciência e nada, diz-se que aquela não possui em sua estrutura originária quaisquer 

objetos; de fato, precisa os posicionar para que eles existam na consciência. Beauvoir alerta 

para que não se confunda o homem com natureza, pois enquanto esta é, ou seja, encontra-se 

dada, o homem, por outro lado, está para ser: seu ser, na verdade, é falta de ser (manque 

d’être). Na natureza não podemos falar que algo lhe falta, ela é plena, exata coincidência 

consigo mesma, não possui interioridade, apenas exterioridade, ela se nos aparece tal como é, 

ou seja, seu ser é somente em-si, ela é, não possui para-si, nada pode lhe ser acrescido. O 

homem, no entanto, possui uma região de Ser que a natureza não tem: o para-si. Ao mesmo 

tempo em que é exterioridade, ele também o é interioridade: ambos os aspectos não são 

paradoxais, são ambíguos. 

Ora, o homem pode ter as duas regiões de Ser ao mesmo tempo sem implicar em 

contradição? Em outras palavras: pode o homem ser e não ser simultaneamente? Pode-se dar 

aqui uma resposta afirmativa precisamente pelo que foi exposto acima ao dizer que tais 

aspectos são contrários, o que é significativamente distinto de contraditórios. Na sua irrupção 

original (jaillissement
2
 originel) o homem é pura contingência, isto é, não há nada que o 

defina, nada lhe é necessário de antemão, posto que “o para-si porta o nada em seu cerne” 

(BEAUVOIR, 2005, p. 31). Se as ontologias tradicionais costumavam definir o homem por 

meio de uma essência que lhe fosse pré-existente ou que surgisse no mesmo momento da sua 

irrupção original, Beauvoir faz presente a conhecida máxima existencialista de que a 

existência precede a essência
3
. Quando se define o homem como exata coincidência consigo 

mesmo, tenta-se com isso salvaguardá-lo de qualquer fracasso, ou seja, “quando o homem 

projeta em um céu ideal esta impossível síntese do para-si e do em-si que chamamos Deus, é 

                                                             
2 Em francês: jaillissement, que significa aparecimento; aquilo que sai, que brota. 
3 Máxima que Sartre (1998) retira de Heidegger (§9, 1988). 
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porque deseja que o olhar desse ser existente transforme sua existência em ser” (BEAUVOIR, 

2005, p. 19). Não se trata, então, de buscar o sentido de nossa existência nesta objetividade 

inumana a que se chama Deus, mas de buscar conferir-lhe um sentido por meio de nosso 

posicionamento no mundo. 

É por tais considerações que o existencialismo nega veementemente qualquer ideia 

que evoque uma natureza humana no sentido de uma essência imutável. É importante, 

todavia, ter cuidado para que não se confunda essa ideia de natureza com a noção de condição 

humana, a qual é ambígua e define o homem justamente por ser um ser que de saída não pode 

ser definido, ao passo que a ideia de natureza, explicada acima, já é compreendida de forma 

plena, coincide consigo mesma. O homem, no entanto, na medida em que também é em-si, 

também é natureza, o que não torna o discurso paradoxal, mas, ambíguo, pois o homem tem 

consciência de sua ambiguidade, “o homem a conhece, ele a pensa (...), ele se evade de sua 

condição natural sem dela libertar-se” (BEAUVOIR, 2005b, p. 13), seu ser em-si não 

contradiz seu ser para-si, também não o afirma: simplesmente coexistem, e um não implica a 

falsidade do outro. 

A ambiguidade não é uma estrutura que dará ou apontará para quaisquer respostas, ao 

contrário, trata-se aqui de uma plena abertura para que o homem se crie, e não há fundamento 

temer com Dostoievski que a ausência de Deus signifique uma permissão irrestrita para 

qualquer ação; o seu não olhar sobre nós significa, na verdade, que não há ninguém que expie 

as ações humanas, que o homem é absolutamente responsável por cada um de seus 

empreendimentos. A ambiguidade não evoca a uma inibição ou a uma indiferença, mas a um 

nada, a uma pura contingência na qual a indiferença também é escolhida.
4
  

O que realmente acaba por aparecer nesta questão é que as ontologias tradicionais
5
, na 

supressão deste nada original – desta pura contingência na qual o homem se encontra, isto é, 

frente à facticidade, no estar lançado no mundo sem quaisquer garantias –, buscam frear o 

movimento espontâneo do homem, encaminhando-o em direção à superação do fracasso do 

qual o homem de fato nunca escapa. 

Por tais motivos, no mesmo momento em que se assume como ser ambíguo e não 

aceita que um Deus lhe pré-defina, nega-se que existam valores anteriores ao próprio homem, 

pois ele é a fonte pela qual todos os valores surgem, ele é livre para se definir, o nada que 

                                                             
4 É nesse sentido que mais à frente reproduziremos de modo breve a discussão de Beauvoir com Camus 

acerca dos termos ambiguidade e absurdo. 
5 Vemos em Heidegger um rompimento com tais concepções. 
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porta em si, ou seja, seu para-si – esse buraco que há em seu ser – lhe define como liberdade, 

que, paradoxalmente, é uma falta de definição. É por meio de sua liberdade que o homem 

projetará a si mesmo e seus próprios valores: 

A liberdade é a fonte de que surgem todas as significações e todos os 

valores; ela é a condição original de toda justificação da existência; o 

homem que busca justificar sua vida deve querer antes de tudo e 
absolutamente a própria liberdade (...): ela é convocada necessariamente 

pelos valores que afirma e através dos quais se afirma. (BEAUVOIR, 2005b, 

p. 26) 

 

A Conversão Existencial e a Assunção do Fracasso: da Dimensão do Querer ser 

para o Querer Desvelar o Ser 

Tais investidas criticadas por Beauvoir buscam nada menos que propor uma moral que 

tenha como meta a dimensão do querer ser (vouloir être), ou seja, tenta-se atingir uma 

plenitude, superar o fracasso da condição humana, o qual é definitivo e ambíguo. Buscar a 

plenitude é a tentativa de se fazer Deus, ou seja, a síntese do em-si com o para-si, preencher o 

buraco no ser que o homem possui. A questão é que “em sua vã tentativa de ser Deus, o 

homem se faz existir como homem” (BEAUVOIR, 2005b, p. 17, grifos da autora), mesmo 

buscando incessantemente, o homem nunca coincidirá consigo mesmo, ele sempre se manterá 

à distancia de si. É justamente por isso que o fracasso é definitivo, ele nunca é superado 

porque o homem sempre se conservará à distância de si mesmo, nunca será pleno, sempre terá 

em seu cerne um ser faltoso. Quando Sartre afirma ser o homem uma paixão inútil, isso 

significa, na perspectiva de Beauvoir, que: 

Sua paixão não lhe é infligida de fora; ele a escolhe, ela é seu próprio ser 

(...). Se essa escolha é qualificada de inútil, é porque não existe antes da 
paixão do homem, para além dela, nenhum valor absoluto em relação ao 

qual seria possível definir o inútil e o útil; (...) a palavra útil ainda não 

recebeu sentido: ela só pode ser definida no mundo humano constituído 
pelos projetos do homem e pelos fins que ele se propõe. No desamparo 

original em que o homem surge, nada é útil, nada é inútil. (BEAUVOIR, 

2005b, p. 16-17) 

 

Beauvoir uma parafraseia uma passagem de O Ser e o Nada na qual afirma: “o homem 

(...) é „um ser que se faz falta de ser, a fim de que haja ser‟” (BEAUVOIR, 2005b, p. 16), ele 

nadifica o ser – que ontologicamente nada é – com o intuito de desvelá-lo; contudo, é preciso 

compreender que não se trata, para o existencialismo, de uma relação de querer ser (vouloir 

être) na intencionalidade presente nesse desvelamento (implícito na expressão “a fim de 
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que”), mas de um querer desvelar o ser (vouloir dévoiler l’être). Nessa relação não há 

fracasso, mas sucesso. Isso não significa que o fracasso seja abolido, mas, assumido, e nessa 

assunção da existência enquanto distância de si mesmo, o homem afirma que nunca se 

encontrará consigo. É justamente aceitando a não coincidência consigo mesmo que o homem 

se coincide consigo, pois, diz Beauvoir: 

Este fim que o homem se propõe ao se fazer falta de ser se realiza com efeito 
através dele. (...) Não lhe é permitido existir sem tender para este ser que ele 

jamais será [isto é, Deus]; mas é possível que ele queira essa própria tensão 

com o fracasso que ela comporta. Seu ser é falta de ser, mas há uma maneira 

de ser dessa falta que é precisamente a existência. (...) o homem se faz falta, 
mas pode negar a falta como falta e se afirmar como existência positiva. 

Então ele assume o fracasso. (BEAUVOIR, 2005b, p. 17-18) 

 

O sucesso alcançado por meio da relação querer desvelar o ser não abole o fracasso 

original da condição humana, pois só há sucesso quando se assume o fracasso. Não se chega 

aqui, como em Hegel, a uma Aufhebung, não se ultrapassa os termos ambíguos, ou seja, não 

há aqui uma superação, mas, sim, uma conversão: a conversão existencial. Mesmo se 

afirmando positivamente, a existência continua a ser também negatividade, a dimensão 

ambígua não é abolida: é assumida. Beauvoir, no entanto, alerta para que não se confunda 

essa conversão com aquela proclamada pelo Estoicismo
6
, mas aproximada da redução 

husserliana. 

Vimos também que na citação acima Beauvoir define a existência como o “ser dessa 

falta”, na medida em que tal falta é “seu ser”, que consiste justamente na “falta de ser” que é o 

ser do homem. Anteriormente aludíamos ao fato de que, para Beauvoir, só a partir da 

existência é que se pode construir qualquer coisa. Tais considerações fazem com que nos 

apareça como visível a relação entre Existência e Homem, afinal, o homem se faz existir 

quando tenta em vão ser Deus suportando a tensão que há no fracasso desse empreendimento. 

Ademais, o ser do homem é falta de ser, e o ser da falta é justamente a existência, de modo 

que, pelo que vemos, a existência é justamente o ser do homem. 

Já comentamos anteriormente: o fato da existência é incomparável – pois não há nada 

fora dela ao qual se possa comparar – e inestimável, pois é o solo pelo qual todo princípio de 

estimação pode vir a se definir. Com esse discurso, recusam-se quaisquer justificações 

                                                             
6 Beauvoir não aceita a aproximação com a conversão estóica pelo fato de esta doutrina, segundo ela, 

opor ao universo sensível uma liberdade formal sem conteúdo. Sobre o conteúdo moral da liberdade veremos 

mais à frente. 
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extrínsecas à existência – consequentemente ao homem também -, como já discutimos 

anteriormente, e acrescentam que há aqui também a negação de que exista um pessimismo 

originário. Para muitos, afirmar o fracasso definitivo do homem e que sua interioridade – de 

início – nada é, significa uma exaltação pessimista da condição humana. Todavia, “declarar a 

existência, de fora, injustificada não significa condená-la. E, na verdade, fora da existência 

não há ninguém. O homem existe.” (BEAUVOIR, 2005b, p. 19). 

 

Imanência e Transcendência: o Movimento Ontológico 

A partir das considerações acerca da transcendência se esclarecerá o que Beauvoir 

denomina de movimento ontológico
7
. Para tanto, utilizar-nos-emos agora mais diretamente do 

livro Pirro e Cinéias
8
, sem, todavia, deixar de lado aquele apontado ainda como principal neste 

estudo: Por uma moral da ambiguidade. 

No prefácio de Pirro e Cinéias, Simone expõe de antemão aquilo sobre o que irá 

dissertar neste livro, que, por sinal, foi o título utilizado na tradução espanhola – “Para qué la 

action?”. Simone introduz um diálogo citado por Plutarco
9
 que é oportuno reproduzir aqui: 

Plutarco conta que um dia Pirro estava fazendo projetos de conquista. 

“Vamos primeiro submeter a Grécia”, dizia ele. “E depois?”, disse Cinéias. 

“Alcançaremos a África.” – “Depois da África?” – “Passaremos à Ásia, 
conquistaremos a Ásia Menor, a Arábia.” – “E depois?” – “Iremos até as 

Índias.” – “Depois das Índias?” – “Ah!” disse Pirro, “eu descansarei.” – “Por 

que”, disse Cinéias, “não descansar imediatamente?” (BEAUVOIR, 2005a, p. 
133). 

 

 Afinal, para que partir se ao fim da jornada voltarei para o mesmo local de onde 

saí? De que vale então um empreendimento se, como já vimos, o homem é em sua irrupção 

original pura contingência? Para que agir se nem o fracasso, mesmo na sua assunção, não se 

supera? Pode o homem agir sem que sua atitude pareça um movimento inútil e absurdo? Pode, 

então, o homem se constituir de algum modo, já que sua condição ambígua nunca é superada? 

                                                             
7 Tal perspectiva de movimento moral é o que abre espaço para a noção de moral da ambiguidade. Não 

desenvolvemos neste artigo esse último conceito. Cf. DIAS, 2010, pp. 40-50. 
8 Pirro e Cinéias (Pyrrhus et Cinéas) foi escrito e publicado logo após a liberação de Paris da ocupação 

Nazista em 1944, isto é, anterior a Por uma moral da ambiguidade que foi publicado em 1947. Na tradução 

brasileira os dois livros foram publicados em um mesmo volume, onde Por uma moral da ambiguidade precede 

Pirro e Cinéias. 
9 Beauvoir não menciona a fonte da qual tira este argumento inicial. É importante também ressaltar que 

Pirro não é o filósofo cético, mas o Rei de Épiro. Cinéias foi o seu conselheiro-chefe. 
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Sartre e Beauvoir chamam de facticidade o modo de ser do homem, seguindo aí o 

empreendimento heideggeriano, o qual distingue a facticidade da factualidade, o modo de ser 

das coisas. Beauvoir não busca fazer uma distinção dos dois termos, na verdade, nem utiliza a 

factualidade, pois o que lhe interessa discutir é o homem. 

Uma vez presente no mundo, o homem se encontra sempre em situação, isto é, a todo o 

momento ele se vê dentro de situações distintas que buscam inicialmente o definir, mas que, 

como já exposto, não o definem senão por uma adesão do próprio homem, haja vista sua 

paixão ser sempre por ele escolhida. Como nos lembra Márcia Regina Viana (2009), há 

frequentemente uma confusão entre os termos condição e situação, porém não nos 

contentamos com a sua explicação sobre o conceito de condição
10

. A situação é o entorno, o 

espaço e tudo aquilo que o envolve, isto é, é o conjunto de diversas particularidades que 

formam situações distintas. O homem não estará sempre em apenas uma situação, mas em 

diversas, as quais são frequentemente vivenciadas. Dizer que o homem é em situação significa 

dizer que ele constantemente está inserido em circunstâncias que opõe a ele obstáculos, e isso 

também inclui certas características tomadas como naturais, como as imposições acerca do 

gênero e da cor de pele. Dizer que o sexo e a cor de uma pessoa a definem é dizer que ela nada 

pode fazer frente às imposições culturais que se ergueram sobre tais características. O que, 

para Beauvoir, é falso, pois o homem é inicialmente indefinido; gênero e cor se situam além de 

qualquer escolha, minha liberdade só encontra obstáculos frente àquilo que ela põe para si 

como empecilho e aos dados da natureza que me são exteriores e que limitam minha 

progressão. Mas é justamente porque tem algo que busca barrar minha liberdade que ela pode 

de fato se expandir. Só há liberdade porque há também aquilo a que ultrapassar com a minha 

liberdade. A liberdade é o que faz superar o dado, justamente por meio dela é que o homem 

transcende de si mesmo para além de si.  

Sua condição ambígua como consequência do nada que porta no cerne do seu para-si 

também nos faz refletir sobre quais relações há entre o homem e o mundo. Diferente de 

Husserl, que põe até mesmo o mundo
11

 entre parênteses, Beauvoir não retira o mundo das suas 

                                                             
10 Viana se utiliza do termo condição humana sob aspectos particulares que não remetem à noção de que 

seja algo comum aos homens, mas diferindo segundo gênero, cor, habilidades motoras etc., ao passo que 

identifica como situação “o espaço de inserção no mundo dado; família, cidade, classe social, entre outros 

dados”. Ao que nos parece, ela própria cai na armadilha que anteriormente havia alertado, confundindo, ela 

também, situação com condição, pois, como já expomos, a condição do homem se refere ao nada ontológico de 

definição que o faz ser um ser ambíguo. 
11 Há nesta questão uma discussão, haja vista no §28 das “Idéias para uma fenomenologia pura e uma 

filosofia fenomenológica” Husserl sublinhar o papel do mundo circundante nas reduções. Cf. HUSSERL, 2006, 

§28 
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reflexões filosóficas, pois o homem só pode surgir em face de um solo para o qual apareça e 

que o faça aparecer para si nesse mesmo movimento, pois “arrancando-se do mundo, o homem 

se torna presente para o mundo e torna o mundo presente para si” (BEAUVOIR, 2005b, p. 17), 

onde este arrancar-se do mundo é um distanciar-se dele pondo-o à frente de si. No entanto, o 

homem é separado do mundo, por isso pode o colocar à sua frente, ele e o mundo não são o 

mesmo, o homem não é parte do mundo, entre estes não há nenhuma relação ontológica, nas 

palavras de Beauvoir: “Não existe entre mim e o mundo nenhum laço pronto”, pois, na 

verdade “nenhum laço é inicialmente dado.” (BEAUVOIR, 2005a, p. 138)  

Se não possuo laço com coisa nenhuma, o que me pertence, então? Segundo Beauvoir, 

“é meu apenas aquilo em que reconheço meu ser” (BEAUVOIR, 2005a, p. 139), e para ser 

algo é preciso que o homem saia de si mesmo, pois se aí permanece, nada engaja, nada funda e 

consequentemente nada possui. O homem não pode querer se apropriar inteiramente de coisa 

alguma, pois aquilo que ele cria exige uma matéria que não foi fundada pelo indivíduo, de 

modo que o homem sempre se encontrará frente a objetos que pode moldar constantemente e 

de fato os fundar, mas sempre o objeto lhe escapará. A única coisa que o homem possui 

inteiramente é o seu ato e para isso, claro está que o homem precisa agir.  

Mas aqui retornamos a uma das questões anteriores: “para que a ação”? Qual a 

finalidade de agir se, como diz Cinéias a Pirro, no final pretendo descansar? Aqui Beauvoir 

põe o argumento de O Estrangeiro (1972) de Albert Camus que remete à tese da gratuidade – a 

pura contingência – a que se encontra o homem na irrupção original de seu ser. Como toda 

ligação de antemão com o mundo é negada, o Sr. Meursault – personagem central de O 

Estrangeiro – se sente estrangeiro em qualquer parte do mundo, daí se manter indiferente a 

qualquer ocasião, já que é essa indiferença que expressa a minha separação do mundo; explica 

Beauvoir: “Assim pensa o Estrangeiro do Sr. Camus; ele se sente estrangeiro no mundo 

inteiro, que lhe é inteiramente estrangeiro”. (BEAUVOIR, 2005a, p. 138) Beauvoir se esforça, 

então, para mostrar que se o homem precisa agir para se definir e que nenhuma definição de 

início se lhe cabe, até mesmo essa indiferença pretendida pelo personagem Meursault é por ele 

escolhida. A própria indiferença é uma tomada de posição, ela não é dada, não se prolonga a 

pura contingência por meio da indiferença, ela própria é um posicionamento. Utilizando os 

termos da fenomenologia, podemos dizer que toda consciência é posicional, visto que sempre 

posiciona o objeto, ou, com Husserl (2006), todo cogito visa ao seu cogitatum, toda 

consciência é consciência de algo. Critica Beauvoir: 
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Apenas eu posso criar o laço que me une ao outro; crio-o pelo fato de que não 
sou uma coisa, mas um projeto de mim rumo ao outro, uma transcendência. E 

é esse poder que o Estrangeiro ignora: nenhuma posse é dada; mas a 

indiferença estrangeira pelo mundo também não é dada; não sou 
primeiramente coisa, mas espontaneidade que deseja, que ama, que quer, que 

age. (BEAUVOIR, 2005a, p. 139) 

 

Por conta disso, Beauvoir repudia o conselho que Voltaire nos oferece em Candido, 

onde nos aconselha a cultivar nosso jardim. Ora, percebe Beauvoir, o que cultivamos é sempre 

o nosso jardim, visto que só me concerne aquilo a que me empreendo. Para fugir então de um 

extenso e conturbado jardim, “afastemo-nos do mundo dos empreendimentos e das conquistas; 

não formemos mais nenhum projeto; permaneçamos em casa, em repouso no coração de nossa 

fruição” (BEAUVOIR, 2005a, p. 142), ironiza a autora francesa, que de início parece aceitar o 

conselho de Cinéias. 

 Será, então, que o homem encontrará fruição no repouso sobre si mesmo? 

Pascal, nos mostra Simone, diz que todos os infortúnios dos homens têm raiz no fato de não 

conseguirem permanecer em repouso. “Mas como?” (BEAUVOIR, 2005a, p. 144), questiona 

Beauvoir. Os epicuristas já haviam pregado há muito tempo a pura ataraxia. Mas como 

repousar sobre si mesmo se já de partida nada sou. A fruição só é possível a partir do momento 

em que transcendo a pura contingência, “quando saio de mim mesmo e, através do objeto de 

que fruo, engajo meu ser no mundo” (BEAUVOIR, 2005a, p. 144). É por isso que a fruição só 

é possível enquanto projeto, enquanto expansão. Beauvoir expõe essa afirmativa na seguinte 

passagem: 

A mais suave melodia, indefinidamente repetida, se torna um ritornelo 

irritante; este gosto inicialmente delicioso logo me enjoa; uma fruição 

imutável, que permanece por tempo demais igual a si mesma, não é mais 
sentida como uma plenitude: acaba por se confundir com uma perfeita 

ausência. É porque a fruição é presença de um objeto no qual me sinto 

presente: ela é presença do objeto e de mim mesmo no seio da diferença entre 
nós; mas assim que o objeto é abandonado a mim, a diferença é abolida; não 

há mais objeto, mas novamente uma única existência vazia que é insipidez e 

tédio. (BEAUVOIR, 2005a, p. 142-143) 

  

A fruição não é obtida pela separação do mundo, pois se o homem é separado do 

mundo, ele só continua a ser separado dele se o afirmar, como pretende o Estrangeiro, no 

entanto, ao se separar do mundo ele põe o mundo à sua frente. Não se mantém a pura 

contingência inicial, pois “minha subjetividade não é inércia” (BEAUVOIR, 2005a, p. 139). 

Portanto, o absurdo pretendido por Camus é rejeitado por Beauvoir, as ações não são absurdas 
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por conta da gratuidade originária; absurdo, na verdade, é pretender que atitudes indiferentes 

mantenham minha separação do mundo e que conserve a contingência absoluta. Ao pregar a 

ataraxia, Epicuro agia e saia de seu repouso absoluto. É impossível não agir e permanecer em 

si mesmo, pois “quando a vida se retrai sobre si mesma, ela não é a ataraxia tranqüila, mas a 

inquietude da indiferença que foge de si mesma, que se arranca de si, que chama outro”. 

(BEAUVOIR, 2005a, p. 144). É por isso que aqui Beauvoir concorda com Heidegger ao dizer 

que o homem está sempre alhures, é um constante ultrapassar do instante em que vive, posto 

que esse instante, retraído apenas a ele, nada é, só o pode ser por meio de uma assunção ou 

demissão de um passado visando um projeto que se estende no futuro, ele só existe ao 

envolver o seu passado e o seu futuro.  

É por isso que não é concebível ao homem uma ideia de paraíso, pois se o homem só se 

define agindo e não encontra fruição ao se retrair a si mesmo, ao se deparar com um paraíso 

onde só há repouso, isto é, onde sua transcendência não se faz possível e não é possível 

nenhuma superação, ele só se encontrará com o tédio. Em uma passagem irônica, Beauvoir 

diz: 

É porque o homem é transcendência que para ele é tão difícil imaginar um dia 

um paraíso. O paraíso é repouso, é a transcendência abolida (...). Mas então, o 

que faremos lá? Seria preciso, para que o ar de lá fosse respirável, que ele 
deixasse espaço para ações, para desejos, que tivéssemos que superá-lo, a seu 

turno: que ele não fosse um paraíso. A beleza da terra prometida estava em 

prometer novas terras. Os paraísos imóveis nos prometem apenas um eterno 
tédio. (BEAUVOIR, 2005a, p. 146, grifo nosso) 

 

Com isso reafirmamos: o homem não pode encontrar a plenitude, não se trata mais de 

um vouloir être, mas sim de um vouloir dévoiler l’être, pois com a primeira recaio sempre 

sobre o fracasso (l’echec), afinal “não se pode preencher um homem, ele não é um vaso que 

se deixa docilmente completar. Sua condição é superar todo dado” (BEAUVOIR, 2005a, p. 

146, grifo nosso). Essas considerações nos apresentam a noção de movimento ontológico, 

considerando tal movimento como a busca pela constituição de si mesmo, sendo consciência 

de que nunca me constituirei plenamente, mas incessantemente farei tal constituição. 
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Considerações Finais 

Temos aqui, então, uma filosofia de viés ontológico que não busca apenas refletir 

sobre o ser em geral – como o fazem algumas ontologias – mas sobre o ser do homem, sobre a 

existência. Todavia, não é compatível a crítica de que o existencialismo, como vimos, exalta 

um desespero ou um pessimismo irremediável, mas, na verdade, situa-se além de quaisquer 

noções acerca de um otimismo ou pessimismo. Afirmar que o ser para-si que constitui homem 

é nada não significa destiná-lo à impossibilidade de sucesso, mas de que seu empreendimento 

sempre comporta a possibilidade do fracasso, posto que o homem não é um ser pleno. Não se 

cai, então, em um absurdo camusiano, posto que este não deixa margem para que seja 

possível um sentido humano à ação, ao passo que a noção beauvoireana – de base na 

fenomenologia husserliana, heideggeriana e sartreana – diz que todo sentido só é possível por 

uma adesão do homem aos seus projetos. Isto significa que cabe ao homem dar valor e 

significado ao mundo e a si mesmo. 

Desta forma, Beauvoir define o homem como um ser que para ser precisa se fazer ser, 

concluindo daí que apenas por meio de seus atos é possível, de fato, constituir a si mesmo; 

contudo, para tanto, não é permitido se resignar na comodidade de uma imanência sem se 

renegar como sujeito e fazer-se coisa. Ao homem só é permitida a ação, daí afirmarmos que 

tal filosofia é uma filosofia da ação, pois só através dos projetos e empreendimentos humanos 

se torna possível qualquer significação e, consequentemente, uma moral. Concluímos, 

portanto, ser na compreensão da estrutura de ambiguidade ontológica do homem – com seus 

fracassos e erros – e como uma transcendência constante, que é possível entender o abandono 

da sua pura contingência sem se tornar, por isso, um ser pleno. Sob a perspectiva do 

movimento ontológico de superação de situações não é possível pensar em um futuro imóvel 

ao homem: ele só existe autenticamente na sua incessante superação de si mesmo. 
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