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RESUMO: 

PALAVRAS-CHAVE: 

No livro Ética e Literatura em Sartre, 

vizinhança comunicante

descreveremos a maneira como esses termos se relacionam e indicaremos uma 



SOUZA, T. M.

O 
paradoxo da liberdade: 



O ser e o nada

dentro do concreto.

vizinhança comunicante, 

Ética e literatura em Sartre

Les Temps Modernes
Le roman et la métaphysique
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comete, ao sustentar, no início de seu livro Existência e Liberdade

A 
náusea

; mas 

chamaríamos de passagem interna

Situations IX



e essa é a linguagem literária.

diz e não diz

entre o nível das estruturas descritas fenomenologicamente e o nível das 

Situations IX
Sartre e a literatura engajada. 
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retrato da realidade humana, diante seus dramas e angústias.

vizinhança comunicante

comunicante



O ser e o nada: 
unem de fato essas regiões incomunicáveis de direito
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A metafísica

Que é a literatura?
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O ser e o nada

ao mundo,

O ser e o nada, na tentativa de ir além do idealismo e do 

O ser e o nada,

 

O ser e o nada



Que é a literatura?  
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necessária ao fenômeno de ser. Falar do ser do fenômeno é falar do fenômeno de 



O ser e o nada
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sui generis

O ser e o nada, 



Como escreve em outro momento de O ser e o nada 

no idealismo abstrato de uma metafísica, ontologia, absoluto, ser do fenômeno; 

elementos de direito distintos.



SOUZA, T. M.

vizinhança comunicante como modo de Sartre 

Cadernos para uma moral , Sartre considera a autenticidade como uma 

harmonia.

O ser e o nada 

Cadernos para uma moral.  

 



Vemos, em O ser e o nada

Cadernos para uma moral

homem de uma maneira diferente. 
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fundamental e, ao assumi-lo, assume a dignidade de ser homem.

ontologia/fenomenologia, ser do fenômeno/fenômeno de ser, absoluto/

se faz homem, com toda sua angústia e com toda sua dignidade.

vizinhança comunicante

da ambiguidade  tensão 
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