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RESUMO 

 

A tese focaliza um filósofo de grande relevância, Gabriel Marcel, que ficou esquecido nas 

pesquisas e começou a ser recuperado na segunda metade do século XX. Nos escritos deste 

filósofo se busca desenvolver um tema que emerge e ocupa papel central nas suas obras, o 

saber, a Esperança no Tu Absoluto como fonte suprema de consistência e sentido da vida. Nessa 

direção, começa-se apontando o olhar de Marcel sobre o século XX e suas angústias. Depois, 

alguns autores com o quais ele dialoga (Camus, Sartre e Heidegger) para os quais a existência 

não tem perspectiva. Em seguida, aponta-se como Marcel apresenta a esperança qual fonte de 

sentido da vida, para concluir que essa fonte é uma Esperança Absoluta no Tu Absoluto. 

 

 

Palavras-chave: Sentido da vida. Comunhão. Esperança absoluta. Recurso absoluto. Tu 

Absoluto. 

 

ABSTRACT 

 

The thesis focuses on a philosopher of great relevance, Gabriel Marcel, who was forgotten in 

researches and began to be recovered in the second half of the twentieth century. In the writings 

of this philosopher we seek to develop a theme which emerges and occupies a central role in 

his works, for instance, the Hope in the Absolute Thou as the supreme source of consistency 

and meaning of life. In this direction, we begin by pointing Marcel's perspective on the 

twentieth century and its anguish. Afterwards, some authors with whom he dialogues (Camus, 

Sartre and Heidegger) for whom existance has no perspective. Subsequently, we point out how 

Marcel presents hope as the source of the meaning of life, to conclude that this source is an 

Absolute Hope in the Absolute Thou. 

 

 

Keywords: The meaning of life. Absolute hope. Absolute resource. Absolute Thou. 

Communion.   
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a humanidade vive um grande progresso no campo da técnica, da 

economia e da ciência e está avançando a passos gigantes, diferentemente, de tempos atrás. 

Hoje mais do que nunca, a sociedade tem a sua disposição uma grande quantidade de meios, 

especialmente, as redes sociais e suas facilidades. Tem-se a impressão de que ao homem atual 

não falta absolutamente nada. Ele tem a sensação de poder fazer tudo através da ciência, que 

parece responder a todas as perguntas que, em outros tempos, eram impossíveis de alcançar  

resposta. 

Hoje, o homem aparenta uma segurança proporcionada pela técnica e pela ciência, que 

faz com que não recorra a nenhum outro campo para responder às interrogações que invadem 

a existência. Em outras palavras, parece que progresso científico e certo cientificismo deram ao 

ser humano o engano da autossuficiência, de pensar que por si mesmo pode realizar tudo quanto 

queira e necessite na existência. No entanto, não é o que dizem os serviços de psicoterapia e de 

escuta espalhados pelo mundo afora. 

Reconhecem-se os avanços tecnológicos, bem como os benefícios destes para a vida 

em sociedade. Apesar disso, percebe-se que o homem atual, por si mesmo, ainda não pôde 

responder à grande pergunta sobre o sentido da vida. Não conseguiu saber, por si mesmo, qual 

é o seu lugar neste caminho da história. Parece “preso” no muro da autonomia científica 

sentindo-se, por um lado, autossuficiente, mas, por outro, cada vez mais desamparado, sozinho, 

sem sentido, demonstrando dificuldade para ver além das coisas, das aparências, do 

consumismo desenfreado. Parece não saber como sair do conflito dessa situação, na qual se 

encontra em tensão entre sua resposta e a resposta dos outros. 

Tendo relegado Deus para um segundo plano, e não raro, ao plano das infantilidades e 

das projeções por influência de Freud, Marx e Nietzsche, paradoxalmente, parece não ter outro 

recurso para a existência senão a busca do Absoluto, que é Deus, o Tu Absoluto, como propõe 

a filosofia de Gabriel Marcel. Já que a mesma técnica, que constrói também destrói, a mesma 

técnica que o torna grande também o esmaga e o torna frágil, ao humano só resta um caminho, 

a Esperança absoluta no Tu Absoluto, como resposta para as questões fundamentais de sua vida. 

Se assim não for, parece que a vida do ser humano não terá sentido nenhum, que não vale a 

pena viver. O crescente índice de suicídio, em populações consideradas evoluídas, e o também 

crescente consumo de drogas lícitas e ilícitas podem ilustrar bem o que se esta dizendo. 

Diante desta situação, que afeta fortemente todos os âmbitos da vida do homem, 

considera-se, em especial, o âmbito mais afetado, o âmbito da Esperança. Cre-se que a 
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Esperança é o que move toda a vida do homem, mesmo quem se propõe fazer um processo 

terapêutico, se perder a Esperança, tudo parece tremer, cair. Em certo sentido, se acredita que 

o homem não pode viver sem a Esperança. O ser humano precisa esperar algo ou em algo, em 

sua vida, ter a sensação de ter um objetivo e poder alcançá-lo. Ter a Esperança de que mais 

tarde conseguirá. Por isso mesmo, na Esperança se manifesta a fundamental percepção do 

sentido de vida. 

A manifestação do sentido de vida ocorre na Esperança. Dependendo da intensidade 

ou força do sentido, a Esperança vai proporcionar ao ser humano solidez necessária para atingir 

o objetivo proposto na existência. O sentido da vida, uma vez encontrado, não deixa o homem 

insensível a responder a quanto à vida lhe pede. A responsabilidade pela vida move e aumenta 

a Esperança, porquanto concretamente põe a Esperança em ato e a faz alcançar o objetivo 

proposto. 

Defende-se que o homem está chamado a uma plenitude de vida que vá mais além das 

dimensões de sua existência terrena, já que consiste na participação da vida mesma de Deus, 

considerado Tu Absoluto, por Gabriel Marcel. A existência humana somente adquire sentido 

se é levada a transcender a vida. Por isso, a Esperança partindo do princípio da necessidade, do 

sentido da existência, é real Esperança se transcende a vida biológica, material. 

No meu trabalho como psicopedagogo junto a pessoas com necessidades especiais, 

percebo que as perguntas pelo sentido estão sempre batendo à porta de jovens e familiares 

envolvidos, cotidianamente, com barreiras físicas, neuropsicológicas e psicopatológicas. 

Busca-se mais do que nunca um sentido para resistir e enfrentar, uma razão para continuar 

vivendo. Essa referência motivou-me a pesquisar o sentido da vida em um filósofo, que muito 

escreveu sobre este tema. 

Percebe-se, atualmente, por meio da mídia impressa e televisiva, que cresce o índice 

de suicídio em todo mundo, especialmente, entre os jovens. Na sociedade norte-americana, em 

que se supõe não faltar o necessário para uma vida digna desses jovens, com certa frequência, 

acompanha-se notícias de jovens envolvidos em homicídios de massa. Isto faz crer que a crise 

de valores, apontada por Marcel, o materialismo e a desesperança continuam sendo bastante 

atuais. 

Por dois anos, o pesquisador trabalhou como voluntário no Centro de Valorização da 

Vida (CVV), serviço anônimo e gratuito surgido na Europa depois das duas Guerras mundiais. 

Hoje, o CVV tem centros de atendimento nas principais cidades do país. Nas situações mais 

inusitadas, independentemente, de classe social, sexo, idade, percebe-se que o tema do sentido 

da vida, bem como a possibilidade de se desesperar é uma constante na vida do ser humano. 
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Ficou claro, também, que não é uma questão, cuja solução está fora do sujeito, mas é uma 

pergunta que requer um mergulho no interior, no mais profundo de si mesmo. Também se 

poderia afirmar, por meio de inúmeras horas de escuta ativa, que a religião faz diferença nessa 

busca pelo sentido. Frequentemente, os mais desesperados ou se diziam ateus ou eram pessoas 

extremamente confusas nesse sentido. O CVV era e continua sendo, até os dias atuais, um 

serviço não confessional, laico. Isto lhe garante neutralidade em seus atendimentos. 

Há pessoas que, com mais ou menos frequência, se colocam diante deste dilema: qual 

é o sentido da minha vida. Muitas buscam no coração de sua religião esse sentido. Por isso, a 

religião é um grande fator de autoajuda. Outras, mesmo não recorrendo à religião, desejam 

compreender e discernir o que é certo para elas: o que “faz/dá” sentido. Desejam encarnar esse 

sentido em sua vida cotidiana. 

Atualmente, mais que em outras épocas, emerge o problema do sentido, mas não é de 

hoje. Desde a história de Jó, coberto de úlceras, que interroga a Deus sobre as razões de seu 

sofrimento imerecido, até a mãe desconsolada que chora a morte de seu filho, perguntas 

lancinantes são repetidas ao longo dos tempos: por que isso? Por que eu? Por que agora? Há 

algum sentido nisso?  Posso dar sentido ao que estou vivendo? Qual é e onde está o sentido da 

minha vida? Gabriel Marcel apresenta a teorização da esperança contrapondo-se à desesperança 

do sentido da vida proclamada pelos existencialismos radicais de Heidegger e Sartre, com suas 

concepções do trágico e absurdo de nossa existência. A clara intenção de Gabriel Marcel é 

desenvolver uma ontologia da esperança frente a essas ontologias da angústia e do desespero. 

A filosofia aberta ao mistério e à busca do sentido faz da consciência do vazio do ser, da 

tentação ao desespero, a fonte mesma da sua busca filosófica. 

Por isso, refletir sobre o sentido da vida no horizonte do pensamento deste filósofo 

acresce, significativamente, o conjunto de conhecimentos, que já se tem sobre o tema. Com seu 

existencialismo impregnado pela experiência religiosa, Gabriel Marcel, de forma inédita, 

contribui para a superação de lacunas relacionadas ao tema do sentido da vida, partindo de uma 

perspectiva diferente, a saber, parte “do homem concreto”, para chegar ao Tu Absoluto, 

passando pelo mistério e abrindo-se à Esperança absoluta. 

A filosofia de Gabriel Marcel – muito antes que Sartre fosse conhecido – se caracteriza 

por rastrear as condições de possibilidades de toda filosofia desde suas raízes existenciais. 

Marcel considera que a mesma exigência de sentido revela o gérmen de algo, que transcende o 

próprio indivíduo que se pergunta. Isto significa que o sentido não deve ser criado, mas 

descoberto, reconhecido e acolhido. Uma das possibilidades de fazer este caminho, em Marcel, 
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é perceber o sentido da vida, a partir da interpretação do passado pessoal, em função do que se 

descobre como valioso, quando se projeta a existência até o futuro. 

Em Marcel, a pessoa não só não estaria cegamente condicionada por seu passado, 

como propunha Freud, mas seu ser se projeta até o futuro, em função de valores descobertos e 

assumidos pessoalmente. Tudo isso configura o âmbito de uma liberdade, que escapa aos 

condicionantes reducionistas que a filosofia moderna pretende atribuir ao ser humano. 

A fenomenologia existenciаl de Gаbriel Mаrcel propicia um novo rumo à Filosofia 

Existenciаl contemporânea, especificаmente, trаtando do sentido da vida. Trаça um itinerário 

originаl com relаção a outros autores, como Jeаn Pаul Sаrtre, Mаrtin Heidegger, Albert Cаmus. 

Mаrcel abre sua filosofia à trаnscendência no sentido humаno e divino. Nem a morte, nem a 

angústia, nem o absurdo têm a última pаlavra no pensаmento de Mаrcel. Tudo é iluminаdo e 

gаnha sentido à luz do Tu Absoluto. 

O tema do sentido da vida sempre esteve presente na história da filosofia, da antiga à 

contemporânea. Levando-se em consideração o recorte teórico desta pesquisa, menciona-se, 

apenas, alguns pensadores contemporâneos, de grande relevância, que afrontaram o problema 

e são pontos de partida para a  pesquisa. 

As reais origens desta esperança desiludida estão fortemente marcadas nos inícios do 

niilismo com Descartes, quando na Terceira Meditação (1641) sustenta que onde termina a 

intencionalidade do pensamento não é o ser formal, mas a ideia. O movimento originário do 

pensamento não chega à esfera do ser, mas se detém no mundo das ideias. A ideia chega a ser 

objeto da atividade pensante na qual  se detém o movimento do pensamento retirando-lhe, ao 

mesmo tempo, a possibilidade de estabelecer uma relação com a realidade. Ao desligar esta 

união com a realidade nem sequer se pode fundamentar a existência mesma do ser humano. 

Este também, e tudo o que concerne a sua pessoa, principalmente, a esperança, que é o que aqui  

interessa, perde seu fundamento. 

A negação do sentido da vida, ou o niilismo, foi predito já com grande força na época 

atual, por Nietzche, seu maior expoente. Nietzche já definia o niilismo como o refuto radical de 

todo valor, do sentido e de tudo quanto se possa esperar. Todo valor perde conteúdo. A 

desconfiança será o motor principal diante da existência da vida. A análise “química” da 

verdade proporciona a Nietzsche uma série de elementos, que se diluem e que perdem todo 

valor. A verdade fica diluída no nada, o ser perde todo valor que lhe possa ser atribuído. O tipo 

de esperança que ocorre nesta situação não faz mais que seguir seu rumo como o faz um rio que 

não desemboca no mar, mas que continua sem saber como, quando e, por onde, e chegará a seu 

fim. Seria um continuar contínuo, sem sentido, e sem nenhuma meta. Um caminhar, nesta 
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situação, é como querer construir uma ponte com somente uma base. Sempre a construção da 

ponte requer duas bases: uma para sustentar o princípio de um extremo da ponte e a outra para 

o extremo final. Sempre as duas bases serão necessárias. Da mesma maneira, na esperança, o 

caminhar deve estar em sintonia com a meta que se quer alcançar na vida. 

Nascido em Dijon, em 2 de Novembro de 1861, Maurice Blondel pode ser considerado 

como um grande precursor de Marcel. Blondel propõe a necessária superação do mundo finito 

no infinito e o reconhecimento da exigência de Deus, que é intrínseca à natureza humana. A 

vida humana tem um sentido e o homem tem um destino? Com estas perguntas Blondel inicia 

suas reflexões sobre o significado da vida, e são as que fecham o núcleo do problema humano, 

que Blondel põe como centro de seu problema a ser resolvido. E se pode dizer: a vida humana 

tem um sentido esperançoso e o homem tem um destino com esperança? 

A resposta do sentido da vida depende da resposta da esperança na vida, por que a base 

da esperança é encontrar o sentido da existência. O problema se apresenta ao homem como algo 

inevitável; ainda que queira não pode se evadir dele, assim como, quando ao amanhecer tem 

sempre diante de si o início do dia. Independentemente de sua vontade, o dia seguirá avançando 

até chegar ao fim; não pode fazer nada para evitar que o dia transcorra seu curso normal. O 

homem, da mesma maneira, deve resolver o problema, inevitavelmente, e esta solução, 

verdadeira ou falsa, porém voluntária e, ao mesmo tempo, necessária. Cada um a leva em suas 

próprias ações. 

É na ação que o homem concretamente responde ao que deseja ser, ao que realmente 

aspira e o que realmente espera. A pessoa em toda a sua integridade, se vê afetada em cada ato 

que realiza e, na medida em que põe seu empenho em realizar e efetuar o que diz ser o sentido 

de sua vida quando responde ao que dá sentido à sua vida se pode saber a magnitude de sua 

esperança. Toda maneira de pensar resulta morta e vazia, “morto e, sobretudo, fictício todo 

conhecimento que não se oriente à ação”. Deve-se atuar como se pensa e como se espera, não 

sendo assim, se terminará pensando e esperando como se atua. 

O sentido, em Blondel, se resume de alguma maneira nisto, na correspondência da 

esperança com a prática da vida e vice-versa. Por isto, assim como toda grande filosofia, a 

esperança, longe de ser uma simples construção do espírito, tem seu próprio princípio e fim em 

uma concepção do destino humano: a prática a orienta e ela orienta, por sua vez, a prática. 

Perguntar-se pela força esperança que move à ação é o mesmo que perguntar-se pela força 

esperança que move a vida. E isto, como mencionamos anteriormente, se origina a partir do 

sujeito em sua busca por dá sentido à vida e que, necessariamente, tem a ver com a vontade da 

que procede a ação. Na existência, esta força esperança se relaciona com a insatisfação que 
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acompanha a vida concreta, o homem sempre quer mais, se abre ao futuro com a intenção de 

conseguir a correspondência do que realmente quer e o que faz. É uma vontade de sentido aberta 

à esperança. 

Sem dúvida, a resposta ao sentido da vida em Marcel está próxima àquela elaborada 

por Viktor Frankl. Este autor também não pode faltar neste estado da arte e, de certa forma, 

serve como ponto partida de nossa pesquisa. Viktor Frankl defende que o motor da esperança 

é a vontade de sentido. 

Para iniciar uma vida com sentido é necessário ter um fim que realmente valha a pena. 

Somente assim a vontade que moverá a conseguir este objetivo será permeada pela esperança 

que a fará crescer vivendo de acordo com o que dá sentido à vida, ou seja, sabendo responder 

com energia ao objetivo por conseguir na existência de cada ser humano. Este aspecto é o que 

Viktor Frankl desenvolve em sua teoria. Expõe de maneira precisa, como o homem, partindo 

de sua realidade, qualquer que seja, é capaz de impor-se diante de qualquer situação superando 

obstáculos que possam obstruir a razão de sua existência e apagar a esperança de responder à 

constante interrogação do sentido da existência. 

De acordo com Viktor Frankl, o homem aponta para além de si mesmo em direção a 

algo ou alguém, em direção a um sentido cuja plenitude há que chegar ou até um semelhante 

com quem uma pessoa se encontra. Este aspecto caracteriza a autotranscedência pela qual o 

homem aponta para além de si mesmo em direção a um sentido que deve descobrir e cuja 

plenitude deve conseguir (FRANKL, 1991, p. 18). Esta vontade de sentido, como Frankl a 

chama, não é nada mais e nada menos que o motor da esperança que move o homem a viver de 

acordo com sua natureza. É o ponto de partida da motivação ou motivações que o homem pode 

encontrar no caminho de sua existência; a primeira força que lhe ajuda a dirigir em direção a 

um ponto fixo que o espera. Se há no homem uma força de vontade a cuja magnitude depende 

dos motivos eleitos e perseguidos por ele mesmo, e nos quais espera, tal vontade faz perceber 

em conjunto todos os dados ou situações. A esperança não existe ou não se dá sem o que espera, 

e somente o que espera dá sentido à existência. 

Não seria oportuno como estado de arte apresentar apenas autores que corroboram com 

Marcel. Por isso, como primeiro contraponto ao pensamento de Marcel, abordaremos J. P. 

Sartre, que embora considerado existencialista ateu, é um dos interlocutores diretos de Marcel. 

Ambos trabalham os grandes temas do existencialismo contemporâneo. Diferem, no entanto, 

quanto ao problema filosófico da existência de Deus, opondo pessimismo/esperança com 

relação à vida e ao ser humano. Para Sartre: “[...] O homem é primeiro, um projeto que se vê 

subjetivamente [...] nada existe antes desse projeto [...] e o homem será primeiro aquilo que 
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haverá projetado ser [...] Se realmente a existência precede a essência, então o homem é 

responsável por aquilo que ele é” (SARTRE, 1970, p. 23-24). 

Para Sartre, o homem é condenado a definir por si mesmo o sentido do seu ser. Sartre 

passa a impressão de que o homem está sozinho neste mundo. Já Marcel trabalha com a noção 

de presença para falar de Deus na vida do homem. Em Sartre, é possível dizer que no “projetar-

se” do homem, ele encontra o seu próprio sentido, e é nisso, também, que consiste a sua 

responsabilidade. No processo de “projetar”, porém, a pessoa está totalmente sozinha. Não há 

Deus nenhum que ofereça apoio ou parâmetros de orientação. 

Analisando a obra O Existencialismo é um humanismo (SARTRE, 1946), segundo 

Marcel, nos deparamos na presença de um homem que não somente se declara ateu, mas que 

também pretende haver demonstrado a inexistência de Deus. Possível seria, por outro lado, 

mostrar sem dificuldade, assegura Marcel, que esta pretensão de Sartre é incompatível com a 

exigência profunda que está no coração das filosofias da existência (Cf. MARCEL, 1944, p. 

147-148). 

Outro autor importante para o nosso contraponto a Marcel é Albert Camus e sua 

filosofia do absurdo. Em uma entrevista, Marcel apud Giordani(1976), manifesta certa 

predileção por Camus, a quem ele chama de humanista sincero. “Era uma pessoa fascinante, 

angustiado pelo destino do homem” (1976, p. 29). Na sua obra O Mito de Sísifo (Le Mythe de 

Sisyphe), ensaio redigido por Albert Camus e publicado em 1942, a vida humana é abordada 

como um absurdo. Com relação a Albert Camus e sua filosofia do absurdo, conforme procurou 

definir no seu Mythe de Sisyphe, Marcel, diz que: “[...] o primeiro ponto é o de saber se o 

filósofo é qualificado ou não para pronunciar um veredictum de absurdidade relativo ao mundo. 

O segundo ponto, é o de saber, se no caso de legitimidade do veredictum, quais são as suas 

consequências na ordem da ação” (MARCEL, 1951a, p. 88). 

Como terceiro contraponto a Marcel, falaremos do filósofo Martin Heidegger. Ao 

filósofo Martin Heidegger, Gabriel Marcel dedica vários parágrafos das suas obras, em especial, 

na obra L´Homme problématique, 1955. Segundo Marcel, Heidegger parece conceber a morte 

como o horizonte absoluto da vida. E ainda mais, quem diz finitude, diz, ao mesmo tempo, 

culpabilidade e se trata aqui de uma culpabilidade fundamental que tem sua raiz no fato de que 

o ser finito caminha para o nada. 

Esta culpabilidade também deve ser assumida valentemente, heroicamente, sob pena 

de sucumbirmos nas mentiras de uma moral ou de uma religião açucaradas (MARCEL, 1955a, 

p. 146). Marcel não concorda com a visão heideggeriana da morte como horizonte absoluto da 
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vida. Acima de tudo está o Tu Absoluto em Gabriel Marcel. Do Tu Absoluto vem à imortalidade 

como continuidade dessa vida terrena. 

O tema do sentido da vida na filosofia de Gabriel Marcel, já foi objeto de pelos menos 

duas importantes teses de doutorado: a do espanhol López Luengos e a do Argentino Martin 

Grassi. A espanhola Sandra Ruiz Gros López Luengos, em sua tese de doutorado, defendida 

em 2012, confrontando Marcel a Nietzche sustenta que, diferentemente de Nietzsche, em 

Gabriel Marcel a mesma exigência de sentido revela o gérmen de algo que transcende ao 

próprio indivíduo que se pergunta. Isto significa que, em Marcel, o sentido não deve ser criado, 

mas descoberto. 

Sandra desenvolve no terceiro capítulo da sua tese o tema do sentido da vida como um 

projeto aberto, em Gabriel Marcel. O nosso objeto de pesquisa supõe a partir deste ponto 

apresentado por Luengos e a partir das vias abertas para o sentido da vida na filosofia de Gabriel 

Marcel, pretendemos demonstrar como a esperança absoluta no Tu absoluto, responde de 

maneira mais plena a questão do sentido da vida.  

Martin Grassi, em sua tese doutoral (2013), dedicou o segundo capítulo da sua tese ao 

tema do mistério do tempo e a articulação do sentido da vida em Gabriel Marcel. Algumas 

ideias de Grassi nos ajudarão também na construção de uma resposta ao sentido da vida que 

passa pela esperança e culmina no Tu Absoluto.  

Quanto ao objeto de nossa pesquisa, para não incorrer em generalizações, queremos 

registrar, em princípio, que o tema do sentido da vida é muito amplo em Gabriel Marcel, pode 

ser estudado sob várias perspectivas, embora estejam interligadas. O alvo desta pesquisa é a 

Esperança em Deus - chamado de Tu Absoluto, como base do sentido da vida, na filosofia de 

Gabriel Marcel. Ao oferecer consistência, realidade e sentido à vida, essa experiência de 

Esperança absoluta traz confiança e razões para viver e, ao mesmo tempo, é a razão de viver 

em meio às angústias e o desespero do mundo moderno. Este fulcro que é o âmago de nossa 

pesquisa supõe várias indagações e preliminares até chegar ao problema central. 

Como já foi explicitado na justificativa, o sentido da vida é o grande problema que 

preocupa o ser humano e penetra na reflexão filosófica. Ele é também central na filosofia de 

Gabriel Marcel. Para aprofundá-lo nascem as questões que motivam as partes e os capítulos 

desta tese: 

1. Qual é o contexto e as angústias do século XX interpretados por Gabriel Marcel? 

É a questão que perpassa o I capítulo. 
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2. Quais as principais posições de filósofos existencialistas contemporâneos, a 

respeito do sentido da vida, que prescindem da fé, da esperança e da existência de Deus? É a 

questão que perpassa o II capítulo. 

3. Quais são as bases da ontologia da esperança de Gabriel Marcel? Qual é a relação 

entre despespero, cativeiro, profecia e esperança? È que vamos tratar no III capítulo.  

  4.Como a esperança se relaciona com a fé e a fidelidade e abre possibilidades para a 

superação do desespero? Como entender que na base da esperança, da fé e da fidelidade 

está uma experiência da estrutura intersubjetiva da existência? Quais são as vias abertas 

para uma vida esperançosa? É o que vamos abordar no IV capítulo. 

  5.Como se articula a esperança com o Recurso absoluto, o Inverificável absoluto e o            

Tu absoluto? É o que vamos desenvolver no V capítulo. 

6. Como a Esperаnça absoluta no Tu absoluto responde à questão do sentido da vida? 

Esta pergunta será objeto de reflexão no VI e último cаpítulo. 

Procuraremos demonstrar, a partir das nossas leituras, a hipótese de que Gabriel 

Marcel teve como ponto fundamental de partida para o seu pensamento a convicção arraigada 

da transcendência divina, sua esperança firme em Deus, da qual ele dá contínuos testemunhos 

desde o início da sua obra Diário Metafísico (1935a). Que quanto mais eu participo de Deus, o 

Tu Absoluto, mais eu sou, mais minha vida tem sentido. Uma existência com sentido postula 

sempre Deus como um Tu. É na experiência da vida humana concreta que Deus como Presença 

absoluta deve ser testemunhado.  

Uma vez que o ser humаno pode reаlizar uma experiência da trаnscendência como tаl, 

que a existência de Deus deve ser reconhecida, acolhida e testemunhаda. Que em Mаrcel, a 

Esperаnça, a Fé e a Fidelidаde supõem em sua bаse a estrutura intersubjetiva da existência. Em 

outrаs pаlavras poderíаmos dizer que a Esperаnça articulаda coma a Fé e a Fidelidаde, não pode 

ser um ato de solidão, mаs que a Fé e a Esperаnça em Deus se constroem junto ao outro.  Que 

o Tu absoluto não se encontra senão na relаção com o tu humаno. Que o sentido da própria 

vida, por isso, estаria atrаvessado pela presença do outro, que mаnifesta tаmbém a presença do 

OUTRO, que é o Tu absoluto. Que crer em alguém é confiаr nele é dizer-lhe “estou seguro de 

que não me trаirás”. E esta confiаnça só há num Tu cаpaz de ser invocаdo (Deus). 

No pensamento marceliano, a crença em alguém passa pela confiança neste alguém. 

Confiando em alguém eu adquiro a confiança de que não serei traído. Somente o Tu Absoluto 

pode ser esse Alguém, essa Pessoa capaz de ser invocada com uma confiança incondicional.  

Ele apresenta o homem como pessoa que descobre em si uma exigência e uma abertura para a 
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transcendência; unido a Deus como fundamento último de seu ser. Portanto, a pessoa se realiza 

e encontra sentido na medida em que efetua uma experiência da Esperança absoluta no Tu 

absoluto. Temos exigências que o mundo não consegue satisfazer, por isso, a pessoa postula 

uma união com Deus.  Crer é sentir-se como no interior de Deus, que direciona a vida para o 

amor. Nessa Esperança absoluta no Tu absoluto está o sentido da vida. A Esperança absoluta 

no Tu absoluto é fonte de sentido da vida num contexto de angústia e de desespero da 

humanidade. 

Quanto aos objetivos ou resultados concretos que pretendemos alcançar com esta 

pesquisa podemos dizer o seguinte: 

1. Identificar, preliminarmente, o contexto de desesperança e angústia do século 

XX, sob o olhar de Gabriel Marcel, e as posições apresentadas sobre o sentido da vida, por 

alguns autores contemporâneos, que prescindem da existência de Deus; 

2. Apresentar o itinerário da vida, na filosofia de Gabriel Marcel que, negando a 

contingência radical da existência, tem seu ápice na compreensão de Deus, como Tu Absoluto; 

3. Investigаr como se dá uma ontologia da Esperаnça e como se pаssa do desespero 

à Esperаnça na filosofia existenciаl de Gаbriel Mаrcel; 

4. Compreender a relação entre esperança absoluta e o Tu absoluto e demonstrar 

como esta relação torna-se fonte suprema de consistência e sentido da vida na filosofia de 

Gabriel Marcel; 

5. Demonstrar a relevância do pensamento de Marcel para a filosofia 

contemporânea, bem como, sua originalidade com relação a outras filosofias da existência; 

6. Oferecer uma ampla bibliografia de Gabriel Marcel que inclui textos originais 

não publicados, no intuito de oferecer material para novas pesquisas; 

7. Ao trabalhar o tema proposto, espero contribuir para melhoria da sociedade, para 

compreensão do mundo em que vivemos e ainda para o desenvolvimento e emancipação do 

homem. Almejo que estas contribuições tenham ressonância junto a profissionais que lidam 

com situações limites, nas fronteiras com a morte, situações em que urge a descoberta de um 

sentido. 

Este trabalho pretende fazer justiça à história da filosofía contemporânea, 

apresentando ao público uma pesquisa original sobre um filósofo original que foi merecedor de 

vários prêmios internacionais. Mas, que não obstante ficou esquecido, à margem do ambiente 

académico brasileiro. 

Gabriel Marcel, considerado existencialista por alguns comentadores mas auto-

intitulado neo-socrático em sua obra da maturidade “Le mystère d'être” não é apenas mais um 
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pensador contemporâneo, mas é um autor que na sua originalidade busca apresentar caminhos 

talvez nunca antes experimentados para responder a antigas questões. O valor do seu 

pensamento é inquestionável tanto que além de ter um filosofo da envergadura de Paul Ricoeur 

como um dos seus discípulos, este último dedicou ao mestre Marcel uma de suas importantes 

obras intitulada: Volontaire et involontaire. 

Para fazer justiça ao nosso autor, foram necessárias abundantes pesquisas nas mais 

conceituadas bibliotecas do Brasil, da França, de Portugal, da Espanha e da Argentina. Destaque 

pode ser dado ao material inédito (não publicado), encontrado na Fundação Presence de 

Gabriel Marcel e obras já esgotadas mas que foram encontradas na Sorbonne. Mais adiante 

falaremos um pouco mais sobre isso.  

Dado o desconhecimento do pensamento do nosso autor, antes de entrar diretamente 

nos capítulos desta pesquisa, pretendemos, inicialmente, distinguir o pensamento de Gabriel 

Marcel em três fases e, posteriormente, explicar as dificuldades metodológicas para uma 

aproximação ao seu pensamento. 

A primeira fase do pensamento de Gabriel Marcel contém os escritos de 1909, ano do 

diploma de estudos superiores, e 1914, ano do inicio da grande guerra. A reflexão marceliana 

deste periodo permanece polarizada por dois problemas: a crítica ao racionalismo e a questão 

religiosa. O texto mais relevante é o Journal Métaphysique (1935a) no qual prevalece, na 

primeira parte, a crítica ao racionalismo entendido como doutrina que  leva a identificação da 

verdade como algo empiricamente verificavel: critica que conduz Marcel a individuação de um 

inverificável absoluto, além da verdade da existência. Os escritos precedentes ao Journal 

Métaphisique, por sua vez, privilegiam a polêmica no confronto com a idéia de “saber absoluto” 

da qual Marcel busca demonstrar a contradição. 

A segunda fase compreende os anos do pós-guerra até 1929, ano da conversão ao 

catolicismo. A publicação em 1925 de Existence et objectivité, depois aparecido como apéndice 

em Journal Métaphisique em 1935a, resume bastante bem os pontos de chegada aos quais 

atinge a reflexão filosófica marceliana deste periodo estre as duas guerras, polarizada no 

problema da existência. 

Enfim uma terceira parte, a partir da obra Etre et avoir (1935b), que compreende os 

escritos mais significativos do ponto de vista ontológico, entre os quais consideramos como 

fundamentais para toda a problemática Position et aproches concrètes du mystère ontologique 

(1949a) e Le mystère de l´étre (1951a). A distinção entre ser e ter, mistério e problema, e a ideia 

de uma “filosofía concreta” constituem os transguardos principais do pensamento marceliano 

deste periodo.  
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A dificuldade metodológica principal para afrontar um estudo sobre Gabriel Marcel 

consiste na ausência de uma verdadeira e própria obra sistemática. É muito clara a aversão de 

Marcel com relação a todo tipo de “sistema”1 e a consequente impostação diaristico-

fenomenológica das suas obras. Para afrontar esta dificuldade metodológica pretendemos 

adotar uma abordagem histórico-teorética; recolher e analisar os textos relativos a temáticas 

comuns, privilegiando, evidentemente o tema da esperança e do Tu Absoluto. Pretendemos 

individuar os passos tidos como fundamentais e o mais completo possível com a finalidade de 

uma exposição e de um estudo analítico. Buscaremos expor ordinariamente as anotações de 

Marcel, sistematizando-as e sintetizando-as segundo aspectos comuns. 

Através de abordagem diaristico-fenomenologica das suas anotações, do seu 

movimento do ponto de vista de intersecção do vivido com o temático, entendemos não seria 

correto construir ou pretender das suas notas uma exposição sistemática e rigorosa dos 

argumentos, assim como seria equivocado ou errado considerar Marcel somente como um autor 

de obras literárias. 

Tenta-se a seguir uma via intermediária no sentido de buscar, não apenas, por um lado, 

uma simples reorganização das suas anotações, mas também buscar uma possível unidade no 

seu pensamento e, para isso, toma-se por base a obra mais ordenada e completa do autor, em 

matéria de metafísica: Le mystere de L´être (1951a), indicada pelo próprio Marcel como a 

primeira obra a ser lida para compreender seu pensamento. Para o tema específico de  pesquisa, 

o texto fundamental é “Prolegomenos para uma metafísica da esperança (1944)”? Contudo, 

busca-se respeitar, na medida do possível, o espírito marceliano utilizando para isto frequentes 

citações através das quais o autor mesmo irá falar neste trabalho. 

O significado da obra de Marcel, assim como a evolução interna da sua busca, torna-

se mais claro na medida em que se leva em consideração o contexto histórico-cultural dentro 

do qual começou a escrever. Vamos fornecer um breve quadro deste contexto. Julgamos 

importante falar de quatro aspectos. 

O primeiro consiste em colocar a filosofía marceliana em relação com a problemática 

da ciência. Na filosofía de Marcel, estão presentes numerosas referências polêmicas contra o 

positivismo científico. Refutando decisivamente o princípio de verificação, segundo o qual 

somente tem sentido as preposições as quais se pode empíricamente verificar através da 

                                                             
1 Estamos aprofundando este assunto com o tema: “A natureza da metafísica e sua irredutibilidade a sistema” no 

pensamento de Gabriel Marcel, através de uma pesquisa realizada junto a Universidad Católica de Santa Fé – 

Argentina. 
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experiencia, Marcel termina por englobar e aprofundar aspectos da crítica espiritualistica, da 

crítica existencialista e da crítica neopositivista à ciencia. 

Marcel sustenta de fato, ligado com estes movimentos, a autonomía da filosofía e dos 

direitos do espírito, reinvindica o “concreto”, contra o esquematismo científico, a liberdade 

contra o determinismo, a exigencia “idealistica” e subjetivistica contra o “realismo” e o 

objetivismo científico. O problema da ciência em Marcel, no entanto, não deve ser considerado 

como um tema autônomo e central nas suas reflexões. Este tema, pelo contrário, se configura 

somente como “lado concreto” da sua filosofía existêncial. 

O segundo aspecto, na tentativa de revalorizar tudo o que diz respeito ao “espirito” 

contra o positivismo científico, Marcel se aproxima também do movimento neoplatônico 

(PRINI, 1953, pp. 12-13; 93-94), afirma que há uma profunda afinidade entre a instância do 

platonismo e a de Marcel. Seja para Marcel seja para Platão, deve-se entender “com toda a alma 

à verdade”. 

Prini (1953, p. 8), tem um insight maravilhoso com relação a ligação entre o 

pensamento marceliano e o pensamento platónico.  Na análise de Prini, no pensamento 

marcelianao, uma ética da purificação deve tender a suscitar ou mais precisamente a deixar 

livremente aflorar e jorrar em nós todos os recursos ingênuos do sentir, toda a fresca 

espontaneidade daquela ‘maravilha’ que também para Platão é a fonte do verdadeiro filosofar.  

Marcel condivide com o platonismo o aspecto ético do conhecer, segundo o qual, para 

alcançar a verdade é necessário um longo e penoso trabalho de “desapego”, ou mais 

precisamente, de purificação (MARCEL, 1940, p. 98.). Contudo, não condivide a identificação 

de ideia e verdade no sentido recionalista que vigora a partir de Descartes e que um certo 

platonismo superficial professa. 

Marcel refuta a concepção objetiva da essência. Ele, de fato, entende o termo ideia ou 

essência segundo três acepções fundamentais das quais somente a terceira é a preferida. 

Primeiro, como sinônimo de “natureza”, neste sentido, a essencia do homem é, para Marcel, a 

liberdade. Segundo, como soma de determinações constantes que não podem mudar e 

caracterizam “a natureza” de alguma coisa. Neste sentido, a essencia ou “natureza” se opõe à 

liberdade e Deus não tem “natureza”. Enfim, essencia como sinônimo de “ideia” no sentido 

platônico, da qual, porém, contrariamente a uma visão racionalista moderna, refuta as 

referências inatistas e a hipostatização. 

COZZOLI (1980, p. 11), percebe em Marcel um verdadeiro redimensionamento do 

objetivismo idealista através de uma rica análise fenomenológica e o que ele chama de “meta 

fenomenológica” das experiências mais intimas. A análise fenomenológica, segundo Cozzoli, 
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parte das coisas naturais como do amor, do meu corpo, da vida, da morte, da experiência 

artística, da recordação, do fascínio, do recurso absoluto, da oração, da fé, da esperança. Já a 

análise meta fenomenológica, parte dos fenômenos sobrenaturais como do espiritismo, da 

mediunidade, da telepatia, da vidência, da psicografia. 

Martin Grassi, em 17/02/2016, durante colóquios de orientação na UCA-Buenos Aires, 

defendeu que, em Marcel, a fenomenologia seria apenas descrição da vida e permaneceria no 

nível da objetividade; já a hiperfenomenologia é uma passagem da objetividade para uma 

presença que se dá através da reflexão segunda, que é a reflexão recuperadora. 

Na hiperfenomenologia, segundo Grassi, a presença é a primeira coisa que se dá na 

experiência do fenômeno. Em Marcel, teríamos uma passagem da fenomenologia para uma 

hiperfenomenologia. No ensaio sobre Marcel e Jaspers, Ricoeur recordava a “fenomenologia” 

de Marcel como “hiperfenomenologia”, ou seja, como uma fenomenologia não puramente 

descritiva, mas voltada para fazer emergir uma Atlantida com presença submersa na experiência 

do fenômeno (RICOEUR, 1948, p. 76-77)2. 

A problemática da existência receberá, no princípio do século XX, maior atenção por 

parte da filosofia. Gabriel Marcel, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean Paul Sartre e Albert 

Camus, entre outros, marcaram o panorama filosófico contemporâneo. Na década de trinta, em 

solo alemão e francês, assistir-se-á à supremacia da filosofia da existência diante de outras 

correntes filosóficas. Ainda que sejam evidentes as profundas diferenças entre os vários 

pensadores englobados sob a mesma designação, o desejo de ultrapassar a metafísica 

essencialista ocidental impõe-se como elemento aglutinador. 

Pаra Sаrtre (1978, pp. 212-213, há duаs espécies de existenciаlistas: de um lаdo há os 

que são cristãos, e entre eles Sаrtre inclui Jаspers e Mаrcel, de confissão cаtólica. Por outro 

lаdo, Sаrtre coloca os existenciаlistas ateus, entre os quаis ele inclui Heidegger e a ele próprio. 

Na concepção sаrtriana, o que existe em comum entre eles, cristãos ou ateus, é o fаto de 

admitirem que a existência precede a essência, ou, se se quiser, que temos de pаrtir da 

subjetividаde. 

Gabriel Marcel, recordando o primeiro encontro que tivera com Martin Heidegger, em 

meados da década de quarenta, assinala o repúdio por parte do pensador de Sein und Zeit da 

designação de existencialista ateu. O seu pensamento encontrar-se-ia numa atitude de 

suspensão entre uma posição ateísta e uma posição teísta. Escreve Marcel na obra 

autobiográfica En chemin vers quel éveil. 

                                                             
2 RICOEUR, P. Gabriel Marcel e Karl Jaspers: filosofia do mistério e filosofia do paradoxo. Paris: Temps Présent, 

1948. 
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Marcel teve contato direto com Heidegger. Num desses contatos, Heidegger revelou-

lhe não aceitar o rótulo de ateu. Assim, Marcel inclinou-se a reconhecer-se mais próximo a 

Heidegger do que a Sartre. Contudo, Marcel jamais endossaria o termo existencialismo para 

traduzir uma filosofia da vida (Cf. MARCEL, 1971a, p. 230). 

Partilhando da interpretação heideggeriana de Jean Wahl, Gabriel Marcel considera 

que Heidegger laicizou uma série de temas teológicos tradicionais. Gabriel Marcel, ainda que 

mantendo uma grande reserva no que concerne à legitimidade da laicização ou dissociação, 

pergunta se a noção de culpabilidade fundamental não é uma transposição da noção teológica 

de pecado original, ou mesmo se a ideia heideggeriana de que o homem se encontra lançado no 

mundo não constitui também a transposição secularizada da noção de queda. 

No entanto, no Homme Problematique, o autor não deixa de relembrar o quanto o 

filósofo alemão pugnou para se afastar daqueles, como Sartre, que o etiquetavam entre os 

pensadores ateus: “Também devemos repetir que Heidegger se recusa a ser classificado como 

ateu. Em alguns aspectos, o seu pensamento tem sido cada vez mais focalizado como uma certa 

ressacralização” (MARCEL, 1955a, p. 147). 

Após o ano de 1948, em todas as ocasiões procurou afastar-se da designação de 

existencialista e a sua filosofia, de existencialismo. Logo em 1951, no “Avant Propos” de Le 

Mystère de l'être, Marcel colocar-se-á sob a égide de Sócrates e Platão, aceitando a designação 

de neo-socratismo ou socratismo cristão. 

O terceiro aspecto, Marcel e o “existencialismo cristão”. Fritz Heinemann manifesta 

alguma estranheza no que concerne às reservas manifestadas por Gabriel Marcel em aceitar a 

designação de Existencialismo Cristão para caracterizar a sua filosofia. Refere uma visita, em 

Setembro de 1949, na qual Marcel não teria proferido nada que pudesse indiciar o repúdio por 

tal denominação. 

Procurando dar uma explicação para tão súbita viragem Heinemann assinala duas 

razões: por um lado, um enorme mal entendido grassava entre o grande público que se mostrava 

incapaz de distinguir a filosofia cristã da existência, do existencialismo sartreano; por outro, a 

Encíclica papal Humani generis, de 12 de Agosto de 1950, condenava o existencialismo como 

sendo uma aberração resultante do seu historicismo, irracionalismo, individualismo, 

subjetivismo, pessimismo e para, além disso, desatendia a substância e a essência humana, 

degradando mesmo a razão humana. Ainda que não se dirigisse diretamente à filosofia 

existencial de cristã, a Encíclica deixava-a numa situação precária. 

O Papa chegava mesmo a preservar aos teólogos o dever “de defender a sabedoria 

humana e divina e inculcá-la no coração dos homens, conhecendo e tendo em conta estas 
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opiniões mais ou menos afastadas do reto caminho” (LENZ, 1955, p. 11). 

Heinemann (1956, p. 170), compreende que Marcel prefira ser chamado de neo-

socrático - sugestão dada por um discípulo - por que desde Kierkegaard, que considerava 

Sócrates como um verdadeiro pensador existencial, há um elemento socrático no 

existencialismo. 

Heinemann (1956, p. 172-173), defende que Marcel, apesar de dizer não a rótulos 

filosóficos, aos ismos, continua sendo um autor cristão. Isto se torna perceptível nas suas críticas 

às espirito de abstração, na sua defesa da pessoa frente às técnicas de degradação. 

O Quarto aspecto, Marcel visto por escritores contemporâneos, dele M. Merleau-Ponty 

e J. Wahl, E. Mounier e R. Garaudy, E. Gilson, e ainda E. Lévinas e F. Jacques são alguns entre 

os leitores franceses de Gabriel Marcel. O interesse de Paul Ricoeur por Gabriel Marcel, além 

de uma série de intervenções escritas sobre o seu pensamento, de outro ponto de vista, se destaca 

também por uma relação particularmente intima com Gabriel Marcel. Na vasta literatura 

filosófica de Paul Ricoeur encontra-se uma significativa referência ao pensamento de Gabriel 

Marcel, o qual aparece não somente como citação ao lado de outras citações, mas com um papel 

particular seja como filósofo ao qual se faz referência seja como objeto de estudo da parte de 

Ricoeur mesmo. Basta recorrer a recente Autobiografia (1995) filosófica de Ricoeur para dar-

se conta da importância da referência a Marcel, primeiro com a presença metodológica 

estruturante de Il Volontaire et involontaire (1950), obra dedicada por Ricoeur a Marcel, depois, 

por fim, a retomada em Soi-même comme un autre (1990). 

A presença do pensamento de Marcel na teorização de Ricoeur é, porém, acompanhada 

por uma série de inetervenções reconstrutivas do pensamento de Marcel mesmo, do qual as 

etapas mais relevantes estão nos volumes famosos sobre Gabriel Marcel e Karl Jaspers (1948), 

aquele dos Entreteniens Paul Ricoeur-Gabriel Marcel (1968), e uma série de intervenções em 

volumes coletivos. Entre estes, pode-se colocar em evidência aqueles aparecidos em 1976, 

dedicados à relação entre Gabriel Marcel e Jean Wahl, em um volume a três vozes com E. 

Lévinas e Xavier Tilliette e outro ao problema da relação entre Marcel e a fenomenologia de 

Husserl: esta última intervenção, apareceu primeiro nos Atos dos colóquios internacionais de 

Cerisy-La-Salle (1973), com Marcel ainda vivo, depois foi reeditado no volume dedicado à 

Filosofia de Gabriel Marcel pela série The Library of Living Philosophers, logo depois um 

volume análogo sobre J. P. Sartre, e antes daquele sobre W.V. Quine. 

Entre as intervenções em volume coletivo deve ser colocado ainda em relevo aquele 

que apareceu no Colóquio de 1988, organizado pela Bibliothèque Nationale de Paris e pela 

associação Présence de Gabriel Marcel da qual Ricoeur exerceu longa presidência e se voltou 
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para a ética e a ontologia em Marcel. 

Ao lado a estes e outros dados bibliográficos, como o ensaio de 1984 recuperado em 

Letture 2 (junto a aqueles de 1988 e de 1976 sobre Marcel e Wahl), se tenha presente as 

informações biográficas – Ricoeur foi aluno direto de Marcel, e os Colóquios entre os dois 

filósofos de 1968 adquirem um particular interesse, apresentando-se como um diálogo de 

recíproca interrogação. Por isso é inegável a incidência do pensamento de Marcel sobre 

Ricoeur, pelo menos, na primeira fase decisiva. Além disso, Ricoeur frequentemente comentou 

essa influência, embora tenha tomado distancia de Marcel sobre certos aspectos. Daí surge um 

ponto interessante de pesquisa para saber qual seja a relação a do pensamento entre os dois 

filósofos, que leitura Ricoeur faz de Marcel, e os parâmetros dessa atenção relativamente 

continua. 

Lévinas3 dedica a Marcel também um breve ensaio intitulado Un éveil qui signifie une 

responsabilité. Lévinas e Marcel eram contemporâneos cujas filosofias exibem um interesse 

notavelmente similar para o outro, mas, no entanto, permanecem fundamentalmente 

incompatíveis. 

Assim, esses dois pensadores fornecem uma ilustração impressionante tanto da 

proximidade como da lacuna intransponível entre dois relatos de alteridade. A versão de 

Lévinas da alteridade pode ser vista no trabalho de Jacques Derrida e John D. Caputo, enquanto 

a compreensão de Marcel da alteridade influencia o trabalho de Paul Ricoeur e Richard 

Kearney. 

Depois de apresentarmos um breve percurso histórico-cultural de Gabriel Marcel e 

também a sua influência sobre autores contemporâneos de grade importância, como E. Lévinas 

e Ricoeur, avançaremos um pouco mais no nosso trabalho apresentando a guisa de preambulo 

às exposições que serão feitas ao longo dos capítulos, conceitos e categorias que constituem a 

base teórica do nosso tema, que é a Esperança absoluta no Tu absoluto como fonte suprema de 

consistência e sentido da vida. E já avançando as exposições que serão feitas ao longo dos 

capítulos, apresentamos aqui, sinteticamente, alguns conceitos e categorias que compõem o 

quadro teórico da nossa pesquisa. 

Com a expressão taediun vitae (vida entediada), Marcel vai falar do aborrecimento e 

o desgosto de viver no qual sucumbem hoje centenas de milhares de seres humanos que já não 

sabem nem sequer reconhecer o mal de que estão atacados; não esqueçamos que algumas destas 

                                                             
3Lévinas, em Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, cita explicitamente Gabriel Marcel, com Martin Bubber, 

exatamente pela relação singular eu-tu (La Haye: Martinus Nijhoff, 1961. Totalidade e Infinito. Trad. José P. 

Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 1978). 
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afecções mais incuráveis a que os homens estão sujeitos permanecem, durante longo tempo, 

sem causar dor e como indiscerníveis. Mas, este “taedium vitae”, favorecido por circunstâncias 

humanas, tanto nos privilegiados ociosos, como nos proletários deserdados, se torna possível 

só pela ruptura, ou mais exatamente pelo afloramento do laço ontológico que une cada ser em 

particular ao ser em sua plenitude. Parece-me que o psiquiatra ou o psicanalista não superará 

os extratos mais superficiais da realidade e dos males humanos enquanto não tiver sabido 

distinguir esta lesão funcional, ou se quer este traumatismo ontológico, por mais irrepresentável 

que seja. Viver em sentido pleno da palavra, não é existir ou subsistir, mas dispor-se de si 

mesmo, dar-se (Cf. MARCEL, 1954, p. 221). 

De certa forma, lendo os escritos de Marcel, podemos entender que o sentido da vida 

é como uma força magnética que ordena e orienta todo o fazer, o querer, o pensar do homem 

até a sua meta, até a vida mesma. Marcel considera que a mesma exigência de sentido revela o 

gérmen de algo que transcende ao próprio indivíduo que se pergunta. Isto significa que o sentido 

não deve ser criado, mas descoberto, reconhecido e acolhido. 

De acordo com Gаbriel Mаrcel, a verdаde é que, por outra pаrte, fаlando com rigor, 

somente pode hаver esperаnça onde intervém a tentаção de desesperаr. A esperаnça é o ato pelo 

quаl esta tentаção é ativa ou vitoriosаmente superаda; tаlvez sem que essa vitória esteja 

acompаnhada invаriavelmente por um sentimento de esforço; até se pode dizer de boa vontаde 

que esse sentimento não é compаtível com a esperаnça pura (MАRCEL, 1944, p. 47). O que é, 

então, desesperаr? Não nos deteremos nos sintomаs e nem nаs mаnifestações. Em que consiste 

a essência do ato de desespero? Esta pergunta será refletida no primeiro cаpítulo da tese, é 

origem do filosofаr em Gаbriel Mаrcel. 

O desesperado não somente contempla, não somente tem ante si esta obscura repetição, 

esta eternização de uma situação na qual está “preso”, como um barco está preso entre os gelos; 

por um paradoxo dificilmente concebível, antecipa essa repetição, vê-la no mesmo momento e 

possui, por sua vez, a áspera certeza de que esta antecipação não o dispensará de continuar 

vivendo a prova dia a dia, indefinidamente, até esta extinção que também antecipa, para dizer 

a verdade, porém não como um remédio, mas como um supremo ultraje ao desaparecido, a 

quem sua dor assegurava, todavia, apesar de tudo, uma sombra de sobrevivência. O desespero 

se apresenta aqui como um encadeamento ou, mais exatamente, como um malefício, como a 

ação maléfica que tem alcance sobre isso que me contentaria em chamar de substância mesma 

de minha vida (MARCEL, 1944, p. 54). 

Em Marcel, um salutar desespero nos conduz a uma Esperança absoluta. No entanto, 

é precisamente onde o desespero é possível que há possibilidade de Esperança. Esperança só 
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pode existir quando não há motivo para o desespero, os dois são inseparáveis; a sua correlação 

subsiste até o fim. Com a confiança no transcendente, Marcel nos desafia a tirar o foco do ter e 

retomar a questão do ser, do valor, de Deus. Ao fazer isso, ele lança a questão do sentido da 

vida bem como a relação desespero/esperança para um outro nível de reflexão. 

Frente à concepção positivista, que fecha o caminho para a descoberta do sentido da 

vida, Marcel propõe o recurso ao transcendente. O recurso ao transcendente quer dizer in 

concreto que a única possibilidade é apelar, não para uma potência, mas para uma ordem do 

espírito que é também a da graça, e proclamar, enquanto é tempo, antes da alienação temida, 

que repudiamos antecipadamente atos ou palavras que possam obter de nós por qualquer forma 

de pressão. Com o recurso ao transcendente proclamamos que não pertencemos ao mundo das 

coisas, não podemos ser reduzidos à matéria, ao circunscrito (Cf. MARCEL, 1951a, p. 23). 

Segundo Mаrcel, “um homem não pode ser ou permаnecer livre senão na medida da 

sua ligаção com o trаnscendente, seja quаl for a forma dessa ligаção; porque é de plena 

evidência que ela não se reduz, necessаriamente, a modos de prece homologаdos e cаnônicos” 

(MАRCEL, 1951a, p. 24). 

Para Marcel, a fé (la Foi), o crer (croire), é o ato ontológico mais importante e mais 

criador. “Eu sou na medida em que sou para Deus e Deus para mim” (MARCEL, 1958, p. 206). 

[...] minha fé é meu eu; eu sou o que creio; minha fé é inseparável de minha alma. (MARCEL, 

1949a, p. 220, 225). A presença de Deus para mim constitui minha fé. A fé é a evidência das 

coisas não dadas nem presentes (MARCEL, 1935a, p. 27). 

A crença, a relação com o Absoluto passa também pelas relações com os outros, nossos 

semelhantes. Onde Sartre via o inferno (o outro), Marcel indica exatamente o contrário, a fonte 

do sentido. A fé deve nos abrir ao outro e ao Outro; ao tu contingente e ao Tu Absoluto. A busca 

pelo sentido da vida, uma vida esperançada passam por este caminho. 

No pensamento marceliano, nossa crença está diretamente ligada ao que tem interesse 

para nós. Quem acredita, tem ligações e quem não acredita e a não tem interesse por nada, é 

uma homem sem relações. A existência sem relações é impensável, é impossível. A existência 

sem comunhão entre os seres, sem o tu contingente e sem o Tu absoluto não faz sentido 

(MARCEL, 1951a, p. 51). 

A insuficiência do nosso eu, a contingência do outro, nos levam a buscar um Recurso 

Absoluto. Um recurso que transcende a tudo e a todos e não sofre qualquer condicionamento. 

Em Marcel, ao falar com Deus e não exatamente sobre Deus, Ele torna-se, para nós, o Tu 

Absoluto (Dieu est le Tu Absolue) o Outro Absoluto. “Deus é o Tu absoluto que não pode nunca 

vir a ser um Ele” (MARCEL, 1935a, p. 137). Deferentemente do que defendiam as filosofias 
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anteriores, Marcel, ao defender a transcendência do Tu Absoluto, invalida qualquer tentativa 

de demonstração objetiva do mesmo. Assim, o Deus de Marcel não sendo susceptível à uma 

demonstração objetiva torna-se, para nós, o “Indemonstrável Absoluto”. 

O Tu Absoluto é inverificável Absoluto e “indemonstrável Absoluto”. É passível 

somente de uma experiência pessoal e intrasferível. A Ele invoca-se, é uma “necessidade” a sua 

existência. Ele não se impõe, não passa necessariamente por uma instituição religiosa. O drama 

da existência humana está ligado a este encontro pessoal entre Deus e o eu, a alternância entre 

o sim e o não como resposta a este chamado, entre a fidelidade e a infidelidade, entre o amor e 

o ódio; ao homem é dado o poder único de decidir, afirmar ou negar. No pensamento marceliano 

é sempre a intersubjetividade que se constitui como o caminho que nos leva a descobrir e 

acolher a presença de Deus (Cf. MARCEL, 1964, p. 151). 

Neste sentido, vаle lembrаr que desde o início dos seus escritos, Mаrcel dá especiаl 

atenção à experiência religiosa (expérience religieuse), mаs sempre buscаndo pela sua 

inteligibilidаde A experiência religiosa, em Mаrcel, é a experiência da fé em Deus, experiência 

de comunhão com Deus considerаdo como Tu Absoluto. 

A experiência religiosa postula um “rezar a Deus, um invocá-lo, não uma fazer uma 

série de raciocinos abstratos sobre Ele. Deus pode ser pensado, mas sempre no horizonte da 

oração, da mística. É sempre no nível da relação pessoal que se pode pensar em Deus. Pensar 

em Deus é já estabelecer, de algum modo, uma comunhão, uma intimidade entre Ele e mim. 

Nas palavras de Marcel: “Quando me pergunto como posso pensar em Deus, investigo em que 

sentido posso ser com Ele” (MARCEL, 1935a, p. 42). 

No pensamento marcelinano, existir é sempre existrir com. Primeiro num nível natural, 

com o tu contingente. Mas é na relação sobrenatural com o Tu Absoluto que a existência ganha 

sentido e dinamismo. É na relação com o Tu Absoluto que a morte não tem a última palavra. É 

sempre o tema da intersubjetividade que perpassa e dá sentido a outros temas na filosofia de 

Marcel.   

O encontro com o Tu Absoluto como fonte de sentido da vida passa também, na 

filosofia marceliana, pela noção de “Recueillement” (recolhimento). O recolhimento consiste 

em uma “entrega a, relaxar na presença de”. No seio do recolhimento tomamos posição com 

respeito à minha vida. Aqui surge o espaço intermediário entre meu ser e minha vida; no 

recolhimento, não sou minha vida.  O recolhimento, sem dúvida nenhuma, prossegue Marcel 

[...] é uma íntima restauração, uma certeza que sustenta todo o desenvolvimento do pensamento, 

inclusive, do discursivo, um movimento de volta, um íntimo encontrar-se da pessoa concreta 

consigo mesma (MARCEL, 1951a, p. 475-476).  



30 
  

Por fim, vаle ressаltar que, em Mаrcel, a Esperаnça é luz que penetra nаs trevаs de 

nossa existência, preservаndo-nos do desespero, embora não sаibamos, exаtamente, pаra onde 

nos conduz. Mаrcel não pаrte de uma definição ou de um princípio-esperаnça pаra decompô-lo 

pаssa a pаsso. Pаrte, antes, da experiência concreta do “eu espero”, da concepção de que o 

homem é um ser a cаminho ou “homo viаtor”. A esperаnça é, aqui, um elemento estruturаl do 

ser homem e da história. 

Veremos que Gabriel Marcel ultrapassou a angústia e o nada dos outros 

existencialistas. Não deixou a vida naufragar na contingência e no desespero, mas ofereceu-nos 

uma real resposta com sua metafísica da esperança e o recurso ao Tu Absoluto. É manifesto 

que há algo na esperança que ultrapassa, infinitamente, a aceitação ou com maior precisão, 

poderia dizer-se que ela é uma não aceitação positiva e por isso distingue-se da rebelião 

(MARCEL, 1955a, p. 42). 

Marcel considera que a incapacidade para a esperança será cada vez maior à medida 

que o homem estiver cativo de sua experiência e da prisão de categorias com a qual esta 

experiência o cerca, à medida que se entrega mais inteiramente, mais desesperadamente, ao 

mundo do problemático. 

Assim, Marcel chega à noção de esperança absoluta. “Para dizer a verdade, ao recorrer 

ao que chamo esperança absoluta, parece que resolvo meus problemas e não que iludo ou 

escamoteio seus dados” (MARCEL,1944, p. 61). 

A Esperança absoluta é o Recurso absoluto que proíbe desesperar. A Esperança 

absoluta é a resposta da criatura ao ser infinito ao qual tem a consciência de dever tudo o que é 

e tudo o que dá sentido à sua vida. 

A Esperança absoluta é inseparável de uma fé absoluta e que transcende toda 

condicionalidade. Diante do Tu Absoluto estou “proibido” de entrar em desespero. A Esperança 

absoluta envolve uma afirmação da eternidade e é uma vontade cujo ponto de aplicação está 

situado no infinito (Cf. MARCEL, 1944, p. 57). 

Por esta esperança absoluta, o homem descobre, pois, a presença do “Tu absoluto” 

com o qual sua existência adota uma relação de comunhão. No pensamento marceliano, 

esperança, comunhão e amor são indissociáveis. A esperança está no nível do nós, da comunhão 

entre os seres, ou digamos, quer dizer, do ágape e de nenhum modo ao nível de um eu solitário 

sartriano que se hipnotiza com seus fins individuais (Cf. MARCEL, 1944, p. 66). 

A Esperança absoluta é um esperar em, é o esperar em uma pessoa, na Pessoa do Tu 

absoluto. No pensamento do nosso filósofo francês, o Tu Absoluto é a garantia dessa unidade 
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que me liga a mim mesmo e me liga ao outro. O Tu Absoluto é como o cimento que fundamento 

toda e qualquer relação intersubjetiva autêntica (Cf. MARCEL, 1944, p. 66 e 68). 

Feita esta sumária explanação do fundo teórico de nossa tese, vamos apontar os 

procedimentos metodológicos que empregaremos para colher os dados da pesquisa. 

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, segundo Mаrconi e Lаkatos 

(2007), a metodologia está diretаmente relаcionada com o problema a ser estudаdo; a escolha 

dependerá dos vários fаtores relаcionados com a pesquisa. Já Severino (2007) afirma que o 

autor deve anunciаr o tipo de pesquisa que desenvolverá: o trаbalho de cаmpo ou de lаboratório, 

pesquisa teórica ou pesquisa histórica, quаlitativa ou quаntitativa. Pois métodos são 

procedimentos mаis amplos de rаciocínio. 

Esta pesquisa pode ser classificada como teórica, ou seja, será dedicada a estudar 

teorias, e mais especificamente a filosofia existencial cristã de Gabriel Marcel. Tem a pretensão 

de proceder por um viés hermenêutico em Ciência da Religião, conforme explicita Etienne 

Alfred Higuet, IV parte do Compêndio de Ciência da Religião (PASSOS; USARSKI, 2013, pp. 

457-468). Os textos de Gabriel Marcel serão coletados e interpretados à luz do contexto social 

e filosófico em que foram escritos. 

A pesquisa terá um caráter bibliográfico. Para Marconi (2013, p. 57), a pesquisa 

bibliográfica “é aquela que é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos [...]”. Constará de textos e pesquisas extraídos de 

livros, jornais, periódicos de sites especializados, que serão fichados/catalogados com o 

objetivo de constituir a fonte de trabalho. 

Nosso itinerário de pesquisa, que vai da descoberta do pensador Gabriel Marcel até a 

descoberta de textos inéditos do nosso autor, pode ser elencado da seguinte maneira: 

inicialmente, tomei conhecimento da existência do referido autor, através do Prof. Dr. Juan 

Carlos Ballesteros, por ocasião de um curso ministrado pelo mesmo na Universidade Católica 

de Santa Fé, na Argentina. Já na Biblioteca da Universidade Católica de Santa Fé, iniciei minhas 

primeiras buscas por bilbiografia de e sobre Marcel. Entrando no Programa de Ciência da 

religião da PUC de São Paulo, tomar contato com duas grandes bibliotecas que me forneceram 

as obras de Marcel no original francês: a biblioteca da USP e da PUC. Num terceiro momento, 

o Prof. Dr. Claudinei, da UNIOESTE, com toda sua generosidade, socializou vasto e rico 

material sobre Gabriel Marcel. Num quarto momento, realizei o estágio doutoral sandúiche. 

Através deste, estive na PUC de Buenos Aires, na Associação Presença de Gabriel Marcel, em 

Paris, na Biblioteca da Sorbonne, no Instituto Católico de Paris e na Universidade Católica de 

Lisboa, sempre sob a có-orientação do Prof. Dr. Martin Grassy.  Sem dúvida, o professor Martin 
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é um profundo conhecedor do pensamento de Marcel, tendo dedicado a ele sua tese de 

doutorado, sua dissertação de mestrado, além de inúmeros artigos científicos. 

É preciso esclarecer que, neste tabalho, serão utilizadas, apenas, as obras filosóficas 

de Gabriel Marcel, já que o mesmo escreveu também inúmeras obras de teatro. Não se tem, em 

nenhuma hipótese, a pretensão de esgotar a literatura pertinente ao autor e ao tema do sentido 

da vida em geral. 

Segundo os estudiosos, a pesquisa bibliográfica tem como principal técnica a leitura e 

como principal instrumento o fichamento bibliográfico. Na medida do possível, faço uso deste 

instrumento. As fases dessa pesquisa bibliográfica constituem-se de: identificação de fontes; 

localização; seleção; análise e organização dos textos no corpo da tese. 

Faço uso de fontes primárias no sentido de que elas conterão os textos de Gabriel 

Marcel no francês original. Serão fontes primárias aqui: os textos originais de Marcel, servindo-

me também de traduções fidedignas usadas em ambientes acadêmicos. Como fontes 

secundárias serão trazidas obras sobre Gabriel Marcel e seu pensamento, teses, dissertações, 

artigos, etc. 

Consultei bibliotecаs trаdicionais e digitаis. As bibliotecаs trаdicionais são aquelаs 

instаladas em prédios físicos, onde se armаzenam as coleções de livros, publicаções periódicаs 

e outros mаteriais relevаntes pаra o nosso objeto, por exemplo, o acervo da PUC/SP, o acervo 

da USP/SP, o acervo da PUC/Sаnta Fé/Argentina, etc. Por biblioteca digitаl entendo aquela 

biblioteca que disponibiliza seu acervo via Internet ou outro acesso on-line, onde os documentos 

bibliográficos estão digitаlizados. 

Em se tratando de uma pesquisa bibliográfica, pretende-se realizar uma leitura crítico-

analítica, visando à compreensão dos textos, a apreensão do seu conteúdo, que será submetido 

à análise e interpretação. 

A dificuldade metodológica principal para afrontar um estudo sobre Gabriel Marcel 

consiste na ausência de uma verdadeira e própria obra sistemática. É muito clara a aversão de 

Marcel com relação a todo tipo de “sistema” e a consequente feitura diarístico-fenomenológica 

das suas obras. Para afrontar esta dificuldade metodológica pretende-se adotar uma abordagem 

histórico-teorética; recolher e analisar os textos relativos a temáticas comuns, privilegiando, 

evidentemente o tema da Esperança e do Tu absoluto. Pretende-se individuar os passos tidos 

como fundamentais e os mais completos possíveis, com a finalidade de uma exposição e de um 

estudo analítico. Buscamos expor, ordinariamente, as anotações de Marcel, sistematizando-as 

e sintetizando-as, segundo aspectos comuns já que algumas citações se repetem em suas obras.  
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O corpo da tese está organizado em três partes: na primeira, trataremos da 

desesperança, da angústia e da ausência de sentido; na segunda, elaborando uma filosofi da 

esperança, vamos apresentar as vias abertas para o sentido da vida em Gabriel Marcel; já na 

terceira, vamos demonstrar como o Tu Absoluto à luz da esperança absoluta constitui-se como 

fonte suprema de consistência e sentido na vida na filosofia marceliana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I – A DESESPERANÇA, A ANGÚSTIA E A AUSÊNCIA DE SENTIDO 

 

A hipótese central dessa pesquisa é a de que, em Gabriel Marcel, a pessoa se realiza e 

encontra sentido na vida, na medida em que efetua uma experiência da Esperança absoluta no 

Tu Absoluto. As pessoas têm exigências que o mundo não consegue satisfazer. Por isso, a 

pessoa postula uma união com Deus (Tu Absoluto). 

Crer é sentir-se como no interior de Deus, que direciona a vida para o amor. Nessa 

Esperança Absoluta no Tu Absoluto está o sentido da vida. A Esperança Absoluta no Tu 

Absoluto é fonte de sentido da vida em um contexto de angústia e de desespero da humanidade. 

Para fazer dessa hipótese inicial uma resposta conclusiva ao trabalho, inicia-se mencionando o 
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contexto no qual surge a pergunta pelo sentido da vida e como esse mesmo contexto leva a 

esboçar algumas respostas. Desta forma: “qual é o contexto e as angústias do século XX 

interpretados por Gabriel Marcel”? É a questão que perpassa este primeiro capítulo. Não se vai 

analisar todo o contexto histórico do século XX, mas apenas alguns aspectos das duas grandes 

guerras mencionados por Marcel. 

No primeiro capítulo se irá focar na desesperança e estabelecendo com esta uma 

verdadeira dialética com a Esperança Absoluta do sétimo capítulo. Já no segundo capítulo, 

ainda na primeira parte, vê-se como filósofos importantes como Camus, Sartre e Heidegger, a 

partir de um mesmo contexto, propõem uma filosofia impregnada por uma visão niilista, 

pessimista e sem perspectiva transcendente. 

Já nesta parte, nutre-se o propósito de aplicar o paradigma interpretativo em ciências 

humanas, eis que, em uma época na qual a cultura passou de um otimismo ingênuo a uma 

angústia crescente devido ao drama das duas guerras mundiais, Gabriel Marcel foi uma dessas 

mentes vigilantes, capazes de perceber e interpretar o momento histórico-filosófico e afirmar a 

esperança em meio à desolação. 

Com a primeira parte deste trabalho, que focaliza a desesperança, pretende-se analisar, 

seguindo as reflexões de Gabriel Marcel, o contexto de angústia do século XX, retratado 

especialmente por Nietzsche, Camus, Sartre e Heidegger, cujas filosofias são impregnadas por 

uma visão niilista e sem perspectiva transcendente. 

Portanto, seguindo o paradigma interpretativo, o contexto sócio-político-cultural será 

determinante na reflexão filosófica de Marcel. Marcel foi um crítico dos sistemas filosóficos 

(especialmente, o idealismo moderno) e sua filosofia pretende ser uma proposta irredutível a 

sistema. 

 

CAPÍTULO I – O SÉCULO XX E SUAS ANGÚSTIAS PELO OLHAR DE GABRIEL 

MARCEL: na desesperança, a construção de uma trajetória em busca de sentido 

 

Em uma época de crises e incertezas, como a vivenciada atualmente, a pergunta que 

adquire maior relevância é a questão do sentido da vida. Para poder viver e compreender a 

realidade é necessário perguntar-se sobre o contexto gerador das grandes perguntas: quem sou 

eu? Que sentido tem a minha vida? Por que ou para quem vivo? Estas são perguntas centrais de 

quase todo o pensamento contemporâneo e de toda a história da filosofia e das religiões. Estas 

perguntas são refletidas à luz dos eventos históricos, que tiveram importância ao longo do 

século XX: as duas guerras mundiais, a industrialização, o tecnicismo das sociedades 
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ocidentais, a dominação e exploração sem medida da natureza e a manipulação do ser humano, 

dentre outros. 

A preocupаção pelo sentido da vida humаna é centrаl no pensаmento de Gаbriel 

Mаrcel. Em algum momento, ele mesmo diz: “a vida já não é amаda”. Sua filosofia e seu teаtro 

se apresentаm como um olhаr pаra o sentido da vida humаna, buscаdo em Deus, o Tu Absoluto. 

 
A grandeza e, ao mesmo tempo, a universalidade do pensamento marceliano, 

está no fato de que experimentou em si mesmo e revelou ao homem de hoje a 

experiência fundamental do ser humano: o drama de nossa existência é o 

drama de um encontro pessoal entre um Tu e um eu, um Tu, cuja 

transcendência, envolve o eu e o ultrapassa (KLIMKE-COLOMER, 1961, p. 

846). 

 

E esse drama visto e vivido por Marcel é o que será exposto nas páginas seguintes. 

Busca-se responder, neste capítulo, a primeira pergunta que se formulou em projeto, a saber, 

“qual é a compreensão da angústia no contexto do século XX, na filosofia de Gabriel Marcel e 

que relação ele estabelece entre a angústia do homem deste século e o sentido da vida?”. Para 

responder a esta questão, procede-se pelos seguintes itens: a compreensão marceliana da 

angústia; a angústia no contexto das guerras mundiais; a angústia e os problemas do nosso 

tempo; a angústia o homem moderno revelando a negação do sentido da vida e clamando por 

ele. 

 

1.1 Compreensão marceliana da angústia (angoisse)  

 

Ao tema da angústia Marcel dedica quase toda uma obra. Em L´homme problématique, 

1955, o tema da angústia perpassa as 187 páginas da obra. Ainda que, por vezes, este tema seja 

tratado paralelamente aos temas da inquietude (inquietude) e da ansiedade (angoisse), o tema 

da angústia aparece constantemente. Segundo Marcel: “na angústia, intervirá (interviendrait) 

uma sensação de opressão do epigástrio, acompanhada de grande dificuldade para respirar e de 

tristeza excessiva” (Cf. MARCEL, 1955a, p. 75). 

Seguindo o que foi dito no XII Congresso de Médicos psiquiatras e neurologistas, 

Marcel concorda que a angústia é, também, “uma perturbação física que se traduz por uma 

sensação de insegurança indefinível” (MARCEL, 1955a, p. 80). E é um sentimento tão 

importante, que ele chega a dizer: “Formo parte, de forma demasiadamente íntima da angústia, 

para ter mesmo que seja uma ilusão de que a domino” (MARCEL, 1955a, p. 82). Logo depois, 

Marcel vai oferecer uma definição muito singular da angústia: “Uma dor que não pode chorar” 
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(MARCEL, 1955a, p. 80.) Também faz suas as palavras de Juliette Boutonier, que diz “na 

angústia, não somente o corpo, mas, sobretudo o espírito, parece mais imóvel que na ansiedade” 

(MARCEL, 1955a, p. 81-82). E avançando na compreensão da angústia, Marcel compara a 

angústia com a vertigem: 

 

[...] A comparação entre a angústia e a vertigem é muito instrutiva. Se 

imaginamos um homem presa de vertigem em uma estreita corniche onde a 

angústia o deteve, não o vemos agitar-se nem sequer, retorcer as mãos. Nem 

por um instante, o imaginamos explicando a natureza de sua vertigem. 

Enquanto que o ansioso trata de sair de sua ansiedade fazendo algo, mesmo 

que seja discutindo consigo mesmo, o angustiado, de certo modo, está 

paralisado (MARCEL, 1955a, p. 82) 4. 

 

Mаrcel é um autor que não se recusa a diаlogar com outros autores. Muito pelo 

contrário, ele procura fаzer justiça aos autores que já disserаm algo importаnte sobre 

determinаdo assunto. Com o tema da angústia não é diferente. Assim, ele se expressa: 

 

[...] Pode ser útil recordar, muito rapidamente, qual é a concepção da angústia 

de um mestre da psicopatologia como Pierre Janet. Fiel a seu método objetivo, 

se propõe considerar sempre os sentimentos mesmos como condutas. A 

angústia – diz, acompanha sempre uma reação de fracasso que se produz a 

propósito de qualquer ato, e é maior ou menor segundo a importância do ato 

detido pela reação de fracasso. Entregamos uma grande batalha para defender 

o solo pátrio, a batalha está perdida. O sentimento que o soldado experimenta, 

que todos os homens do país experimentam, é uma grande angústia. 

Preparamos um exame, realizamos as provas, sabemos que nos rejeitaram: 

sentimos angústia. Lutamos na cabeceira de uma criança enferma, ensaiamos 

tudo e a morte se aproxima: estamos angustiados (MARCEL, 1955a, p. 92). 

 

Mesmo valorizando a contribuição de Pierre Janet, Marcel se preocupa com a 

necessidade de utilizar os termos com maior rigor, como, por exemplo, no sentido de saber se 

o candidato recusado sente angústia mesmo ou tristeza? A angústia, de acordo com Marcel, só 

parece intervir diante do fracasso, quando este se apresenta como uma ameaça. Se usar as 

memórias de candidatos, comprova-se: 

 

[...] Creio ter experimentado um sentimento de autêntica angústia quando, no 

curso de uma composição escrita que implicava uma tradução ou um problema 

para resolver, víamos que passava o tempo, se aproximava o momento de 

entregar a prova, sem que houvéssemos resolvido ainda a tradução ou o 

problema. É muito característico o papel que desempenha o sentimento de 

estreiteza temporal na criação do sentimento de angústia, com a iminência de 

um final temido. Creio que devo chamar a atenção, particularmente, sobre este 

ponto, pois, em minha opinião, é ali onde a angústia se apresenta mais 

claramente no que tem de específico. “Porém, vemos também, que a angústia, 

falando com propriedade, não é a inquietude, senão que é como um estado 

                                                             
4 Tradução nossa. 
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limite ao qual a inquietude tende quando passa do estado difuso ao que poderia 

chamar-se o estado concentrado” (MARCEL, 1955a, p. 93). 

 

Marcel não concorda com a abordagem psicanalítica da angústia, segundo a qual, a 

angústia começaria no indivíduo com o trauma do nascimento, correspondendo a uma ruptura 

da situação biológica de equilíbrio, na qual se encontrava o feto. Por mais engenhosa que seja, 

para Marcel, esta ideia apresenta um caráter quase mitológico, está além de toda verificação 

possível. Para o autor, não se tem que temê-la (a angústia), quando se trata de compreender em 

que consiste a inquietude ou a angústia (Cf. MARCEL, 1955a, p. 93). 

 

1.1.1 O homem problemático 

Já na introdução à primеira pаrte da sua obra L´homme problémаtique, Mаrcel formula 

uma quеstão fundаmental: “Em que condiçõеs o homеm pode tornаr-se integrаlmente em uma 

quеstão pаra si mеsmo?” (Cf. MАRCEL, 1955a, p. 9). Mаrcel sugеre que, em outrаs épocаs, o 

homеm encontrаva respostаs mаis segurаs pаra suаs indаgações: 

 

[...] É evidеnte que há muitos séculos, e já na Antiguidаde grеga, o homеm 

quеstionou a si mеsmo sobre suаs origеns, sua nаtureza ou sеu dеstino. Porém, 

continua Mаrcel, pode pensаr-se que estаs quеstões por mаis grаves que 

pudеssem tеr sido, se destаcavam sobre o fundo de cеrta segurаnça, de uma 

cеrta evidência. O que podia expressаr-se dizеndo que sеu espеlho intеrior 

dеvolvia ao homеm uma imаgem que em si não tinha nаda de inquietаnte 

(MАRCEL, 1955a, p. 9).5 

Pаra Mаrcel, o homеm contеmporâneo é, antеs de tudo, um homеm problеmático, um 

sеr que não sаbe quеm é, “um sеr cuja originаlidade mаis profunda consiste tаlvez não somеnte 

em questionаr sobre a nаtureza dаs coisаs, sеnão em questionаr-se sobre sua própria essência” 

(MАRCEL, 1955a, p. 73). 

O homеm contеmporâneo sаbe cаda vеz mеnos quеm é, porque não tеm uma rеsposta 

única e simplеs à pеrgunta: quеm sou? Além do mаis, sеgundo Mаrcel, o aumеnto de 

conhеcimentos sobre si mеsmo põe em cаusa a legitimidаde da pеrgunta. Cаda vеz mаis tеm 

mаis força a postura positivista, que declаra como cаrentes de sеntido todаs as perguntаs pеla 

essência ou o dеstino do homеm, já que não tеm uma rеsposta ciеntífico-positiva (Cf. 

MАRCEL, 1955a, p.74). 

No entаnto, pаra Mаrcel, a rеdução positivista é inválida, pois a própria liberdаde é 

supеrior a estеs dаdos objеtivos. Embora ao superаr os dаdos objеtivos, a liberdаde dеve evitаr 

cаir na outra grаnde tentаção: absolutizаr-se. Nаs pаlavras do próprio Mаrcel: 

                                                             
5 Tradução nossa. 
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[...] Esta tentаção pode e dеve sеr superаda pеlo ato mеsmo de uma liberdаde 

que se rеconhece irrеdutível a todos os dаdos do sаber positivo. Porém aqui 

surge uma nova tentаção, a do orgulho ideаlista, que erige essa liberdаde em 

absoluto e conclui sеnão na negаção exprеssa do sеr, pеlo mеnos, em sеu 

enfrаquecimento indеfinido. Corrеsponde à liberdаde chegаda ao ponto em 

que alcаnça à mаis alta consciência de se liberаr-se de cеrto modo de si 

mеsma, quеro dizеr, de sua disposição pеrversa a afirmаr sua auto-suficiência, 

e esta libertаção não pode sеr mаis que um ato de humildаde pеlo quаl se imola 

diаnte da grаça (MАRCEL, 1955a, p. 74-75). 

 

 Assim, a liberаção do rеducionismo positivista e da absolutizаção da liberdаde é a 

humildаde. Já que o ato de humildаde é a libertаção do homеm, a interrogаção por si mеsmo se 

trаnsforma, em um chаmado, que podia sеr enunciаdo do sеguinte modo: “tu que és o único 

que possuis o sеgredo do que sou e do que posso chegаr a sеr” diga-me quеm sou (Cf. 

MАRCEL, 1955a, p. 75). Pаra Mаrcel, somеnte Deus possui a rеsposta pаra a pеrgunta 

colocаda pеlo homеm problеmático. Por isso, se Deus não existe, o homеm está, 

inevitаvelmente, conduzido à agonizаnte situаção de não podеr sаber quеm é. 

Por outro lаdo, que a agonia do homеm e a consciência dеsta se tenhаm mаnifestado, 

historicаmente, não significa que a angústia e a fаlta de rеsposta sejаm somеnte uma 

cаracterística da civilizаção contеmporânea, porque a possibilidаde de fechаr-se pаrece estаr 

enrаizada em cаda um de nós. 

Pаra Mаrcel, a inquiеtude humаna é algo nеcessário, que está fundаmentado na 

insuficiência rаdical do homеm. A inquiеtude só é uma mаnifestação da necessidаde de 

trаnscendência, que o homеm sеnte diаnte de um mundo, cаda vеz mаis centrаdo em si mеsmo, 

em viаs de encerrаr-se na imаnência totаl (MАRCEL, 1955a, p. 111-112). 

No entаnto, esta inquiеtude dеixa de sеr algo positivo, quаndo se trаnsforma em 

angústia, pois esta bloquеia o homеm, em vеz de pеrmitir-lhe trаnscender-se. Todаvia, ao olhаr 

atentаmente ao homеm problеmático se dеscobre que este é um homеm angustiаdo e não 

somеnte inquiеto. Isto explica, sеgundo Mаrcel, que a angústia se aprеsente como um elеmento 

chаve não somеnte no pensаmento de Heidеgger, mаs tаmbém no de Sаrtre (Cf. MАRCEL, 

1955a, p. 135 e 151). 

Esta pаssagem do homеm inquiеto ao homеm angustiаdo, sеgundo Mаrcel, 

influеnciou a sociedаde, de forma considеrável, pеlo fаto de que hoje em dia os problemаs são 

abordаdos no âmbito plаnetário. As quеstões abordаdas, em determinаdas zonаs do plаneta, 

influenciаm na totаlidade dеste, o que provoca uma consciência plаnetária que agrаva ainda 

mаis a angústia (Cf. MАRCEL, 1955a, pp. 170-171), pois este cаráter plаnetário dos problemаs 
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rompеu com a imаgem que o homеm possuía de estаr em um mundo pеqueno e protеgido do 

que ocorria fora dеsse espаço rеduzido. Nаs pаlavras do próprio Mаrcel: 

 

[...] Cаda um de nós dеve dаr-se conta de que sua vida pessoаl pode sеr 

totаlmente trаnstornada por consеquência de uma sеrie de acontеcimentos que 

se dеsenvolvem em uma pаrte do mundo onde nunca colocou os pés e da quаl 

quiçá tеnha uma vаga imаgem (MАRCEL, 1955a, p. 171). 

 

Outro fаtor muito importаnte dеsta trаnsformação foi, sеgundo Mаrcel, a considerаção 

funcionаl do homеm ou “a desorientаção da idеia de função” (Cf. MАRCEL, 1949a, p. 35). O 

homеm é visto pеlos demаis e por si mеsmo como um conjunto de funçõеs, sejаm elаs sociаis, 

vitаis ou psicológicаs, o que conduz a uma visão desumаna de si mеsmo, que implica a angústia 

diаnte da fаlta de rеconhecimеnto (MАRCEL, 1955a, p. 179). Esta funcionаlização chеga ao 

extrеmo de considerаr o homеm como um orgаnismo, que tеm que sеr mаntido em condiçõеs 

ótimаs. Dаí se sеgue, sеgundo Mаrcel, que cаda vеz está mаis difundida a idеia de que é 

nеcessário se submеter a rеvisões periódicаs, que cеrtifiquem a pеrfeição do próprio estаdo. 

Nesta visão de homеm, a clínica apаrece como o lugаr de controle e de repаração e a morte 

como um estаr fora de uso (MАRCEL, 1949a, p. 36). 

Um mundo funcionаlizado até estеs extrеmos é um mundo objetivаdo, que está 

rodeаdo por uma atmosfеra de profunda tristеza6. Mаrcel dеu os exеmplos do aposentаdo e do 

trаbalhador, que aos domingos não sаbe o que fаzer, porque não tеm trаbalho. Esta sensаção de 

tristеza sеntida por estеs sеres, não somеnte os envolve, mаs “este mаl-estаr é suficiеnte pаra 

demonstrаr que existe ai um erro ou um abuso” (MАRCEL, 1949a, p. 37). 

Um mundo bаseado na idеia de função é um mundo vаzio e oco, que conduz ao 

dеsespero. É um mundo, no quаl o mistério desаpareceu, dаndo lugаr a idеia que tudo é nаtural 

ou normаl. Além do mаis, é um mundo despersonаlizado, já que a função despersonаliza o 

homеm. E, sobrеtudo, sеgundo Mаrcel, é um mundo no quаl se corre cаda vеz mаis o risco de 

que o Estаdo prеtenda regulаr e controlаr tudo, convеrtendo-se, dеste modo, em um tirаno7. 

Em um mundo assim só existеm problemаs mаis ou mеnos difícеis de rеsolver e a 

exigência de sеr está totаlmente silenciаda (MАRCEL, 1949, p. 38). Este mundo só pode 

conduzir à despersonаlização que, sеgundo Mаrcel, é especiаlmente pаtente no cаso de médicos 

e enfermeirаs: em um mundo funcionаlizado e estаtizado não é difícil encontrаr enfermeirаs ou 

médicos cаpazes de abаndonar um enfеrmo, porque sua jornаda lаboral acаbou e elеs não 

                                                             
6 Para Marcel, a funcionalização e a objetivação estão estreitamente unidas à abstração (Cfr. TROISFONTAINES, 

1968, p. 79). 
7 Segundo Marcel, a sociedade tende a absorver o homem (Cfr. MARCEL, 1951a, p. 56). 
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dеvem nаda ao Estаdo. Um mundo assim produz sеres desumаnos que são funcionários até a 

médula dos ossos, pois o trаbalho pеrdeu sua dignidаde e se convеrteu apenаs em um mеio pаra 

gаnhar a vida. O funcionário é, pаra Mаrcel, um homеm profundаmente rеssentido e sеm 

criаtividade que, em sеu trаbalho, busca unicаmente a segurаnça (MАRCEL, 1968a, pp. 31-

32). Em troca, sua vida se centrаliza em outrаs quеstões, principаlmente, nаquelas atividаdes 

que produzеm prаzer. Sua vida se centrаliza em vеncer o tédio e o consеquente dеsespero (Cf. 

TROISFONTАINES, 1968, p. 88). 

Diаnte de semelhаnte mundo o homеm sеnte uma profunda exigência de sеr 

(MАRCEL, 1971a, p. 47 e 66; MАRCEL, 1954, p. 200). A vida só pode recuperаr sua 

consistência se vê a si mеsma como uma exigência de sеr. Porém, a exigência de plеnitude pode 

sеr negаda, de forma arbitrária: “a exigência ontológica pode sеr rеduzida ao silêncio por um 

ato arbitrário, ditаtorial que mutila a vida espirituаl em sua rаiz mеsma” (MАRCEL, 1949, p. 

40). 

Segundo Mаrcel, um mundo no quаl a exigência ontológica é negаda é um mundo em 

que há cаda vеz mаis tecnicidаde e mаis funcionаlizado, no quаl a esperаnça se torna cаda vеz 

mаis difícil, pois: “há reаlmente uma correlаção diаlética íntima entre um otimismo do 

progrеsso técnico e uma filosofia do dеsespero” (MАRCEL, 1971a, p. 54). O mundo 

contеmporâneo é como diz um dos personаgens do teаtro de Mаrcel, “um mundo frаturado” 

(MАRCEL, 1971a, p. 121). 

A civilizаção contеmporânea é a do homеm agonizаnte, do homеm problеmático, do 

“homеm do bаrraco”, que já não sаbe quеm é e que diаnte da pеrgunta angustiаda por si mеsmo 

e pеlo sеntido de sua vida só encontra a fаlta de rеsposta. É a civilizаção do homеm que se 

idеntifica, cаda vеz mаis, com suаs funçõеs, até o ponto de ir silenciаndo, progressivаmente, 

sua exigência de sеr e de plеnitude (TROISFONTАINES, 1968, p. 87). No mundo frаturado 

que trаz a morte de Deus, só cаbe esperаr a morte do homеm agonizаnte. 

 

1.1.2 O “homem do barraco” e as grandes questões que angustiam a humanidade 

 

Mаrcel toma essa mеtáfora “o homеm do bаrraco”, da obra do filósofo alеmão 

contеmporâneo, Hаns Zehеr, intitulаda O homеm nеste mundo (1948)8, pаra ilustrаr a situаção 

do homеm contеmporâneo, e Mаrcel diz: 

                                                             
8 Citada por Gabriel Marcel em L’homme problématique. París, Ed. Aubier-Montaigne. El hombre 

problematico. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1955a, pp. 11-14.  
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[...] Esse homеm tеm uns 45 anos. Os cаbelos grisаlhos. Podеr-se-ia entеnder 

o sorriso lаrgo de sеu rosto como um sorriso irônico, porém, pouco a pouco 

se dеscobre que esse sorriso lаrgo dеve tеr outro significаdo, pois é 

permаnente: mеlhor pensаr em uma espécie de congelаmento dos trаços. Esse 

homеm possuiu um lugаr, uma cаsa com móvеis, terrаs, uma fаzenda, animаis. 

Tinha pаis, uma mulhеr, filhos, sеres próximos hаbitavam sеu contorno. 

Porém, já não tеm mаis o que tinha antеs. Trаbalha oito horаs por dia, quiçá 

na repаração de um cаminho; tеm que comеr mеsmo que a comida não sеja 

boa. Quаndo não está demаsiado cаnsado, pode consеguir pеquenos trаbalhos 

na aldеia, que o ajudеm, que complеmente sua alimentаção, ou um pouco de 

tаbaco. Não pode dizеr-se que a comunidаde não se prеocupou com ele, 

mеsmo que ele não o diga. Fаla pouco, lеnto, circunspеcto. Fаla do que 

possuiu em outros tеmpos, dos sеus, de sua fаzenda e, então, torna-se em um 

sеr humаno no prеsente, enquаnto que antеs o era no pаssado; muito 

rаpidamente cаi no sеu mutismo. Porém, já fаla apresentаndo perguntаs, 

sеmpre as mesmаs, e, por cеrto, não espеra obtеr rеsposta: quеm sou? Por que 

vivo? Que sеntido tеm tudo isso?9 (Cf. MАRCEL, 1955a, p. 11). 

 

Assim, o homеm do bаrraco rеssuscita as grаndes quеstões da humаnidade e fаz 

pensаr. No entаnto, é prеciso sаber onde procurаr as respostаs. 

 

[...] O Estаdo não pode rеsponder-lhe. Não conhеce mаis do que concеitos 

abstrаtos: emprеgo, rеforma agrária, etc. O mеsmo acontеce com a sociedаde 

em gerаl: o que existe pаra ela é o socorro aos refugiаdos, as ajudаs de 

urgência, etc. Sempre abstrаções. No univеrso do estаdo e da sociedаde, esse 

homеm já não rеpresenta nеnhuma reаlidade viva. É um númеro em uma 

ficha. Dentro de uma pаsta (dossiеr) que tеm uma infinidаde de fichаs, cаda 

uma com sеu númеro. Sem dúvida, esse homеm não é um númеro, é um sеr 

vivo, um indivíduo, e, enquаnto tаl, nos fаla de uma cаsa, uma cаsa bеm 

determinаda que foi sua cаsa, dos sеus que tаmbém forаm indivíduos, dos 

animаis cаda um com sеu nome. A tudo isso se rеfere esse homеm quаndo 

aborda sua pеrgunta sеm rеsposta: quеm sou? Que sеntido tеm tudo isso? Por 

acаso, outro homеm, outro indivíduo, podеria dаr explicаções? Podеria fаzer 

todos os esforços nеcessários pаra introduzir nosso homеm em sua própria 

vida, em sеu univеrso; até podia compаrtilhar com ele o que possuía. Só que 

essa vida, esse univеrso, não são intercаmbiáveis e não sеria uma rеsposta 

(MАRCEL, 1955a, p. 12). 

 

Coisa estrаnha, é justаmente porque esse outro homеm sаbe quеm é e porque 

vive não pode rеsponder à pеrgunta do homеm do bаrraco. Só imperfeitаmente 

pode comprеender essa pеrgunta por que não sаbe o que é tеr pеrdido sua 

pátria, sua cаsa, com tudo o que ama. E, mеsmo que tivеsse pеrdido tudo isso, 

e se encontrаsse mаia próximo da situаção dеle, é provávеl, que então se 

afrontаria com a mеsma pеrgunta, mаs estаria longe de podеr rеspondê-la. 

Deste modo, o problеma se torna agudo. Não diz rеspeito a tаl indivíduo em 

pаrticular sеnão a todos os homеns que vivеm na mеsma situаção. A pеrgunta 

é como uma nuvеm que flutua em cima do bаrraco, do cаmpo intеiro, porém, 

existеm muitos outros cаmpos semelhаntes (MАRCEL, 1955a, p. 13). 

 

                                                             
9 Tradução nossa. 
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As perguntаs, ao mеsmo tеmpo em que impulsionаm, postulаm um contеxto mаis 

amplo de onde elаs surgеm. 

 

[...] Nаda prepаrava ao nosso homеm pаra colocаr-se essa pеrgunta. Antеs, 

sаbia quеm era e por que existia e quаndo, animаdo por sua nаrração torna-se, 

por alguns instаntes, um homеm vivo e vivеnte, o sаbe de novo. Porém, os 

anos pаssaram. Está atormentаdo, gаsto, por essa pеrgunta sеm rеsposta [...] 

Um podеr estrаnho e incomprеensível lhe tirou tudo o que constituía sеu, tudo 

o que era sеu, tudo o que lhe pеrmitia adquirir sua identidаde. Porém, esse 

homеm não está ali simplеsmente por ele mеsmo, por sua própria conta. Ele 

pеrtence a um dеsenvolvimento histórico, cuja reаlidade ele sinаliza. Fаz 30 

anos que se coloca essa quеstão pаra todo um continеnte; e logo sеrá pаra todo 

o plаneta (MАRCEL, 1955a, p. 11-14) 10. 

 

O homеm atuаl é, pois, um sеr que se pеrgunta por si mеsmo. Em princípio, esta 

pеrgunta não é uma novidаde, já que o homеm sеmpre se pеrguntou por si mеsmo. Sem dúvida, 

sеgundo Mаrcel, a peculiаridade da pеrgunta é que, atuаlmente, o homеm cаrece de espеlho 

intеrior cаpaz de dеvolver-lhe “uma imаgem de si mеsmo na quаl ele não tеria nеnhum 

problеma pаra rеconhecer-se, uma imаgem que não tеria em si nаda de inquietаnte” (MАRCEL, 

1955a, p. 9). Nаs pаlavras do próprio Mаrcel: 

 

O homеm contеmporâneo está alienаdo, tеr em conta que alienаção significa 

o fаto de que o homеm pаrece tеr se convеrtido cаda vеz mаis em um estrаnho 

pаra si mеsmo, pаra sua própria essência, até o ponto de pôr em dúvida esta 

essência ou, pеlo mеnos, negаr-lhe toda reаlidade originаl, como pudеmos vеr 

nаs exprеssões mаis extremаs do existenciаlismo contеmporâneo (MАRCEL, 

1955a, p. 10)11. 

 

Esta alienаção do homеm, sеgundo Mаrcel, encontra-se rеfletida com uma grаnde 

clаreza na arte contеmporânea, que destаca e aguça a deformаção da figura humаna até fаzê-la, 

prаticamente, irrеconhecívеl (MАRCEL, 1955a, p. 10-11). 

Esta alienаção alcаnça sеu ponto mаis alto no “homеm do bаrraco”. O homеm do 

bаrraco é um homеm que, em outro tеmpo, possuiu um lugаr, uma fаmília e um trаbalho 

relаcionado com a tеrra e os animаis, porém agora já não possui nаda, excеto um trаbalho 

impessoаl dedicаdo à construção de edifícios ou de ruаs. É um homеm que possui uma vida e 

que agora somеnte possui suаs recordаções e um lugаr onde vivеr e comеr, porém cаrente de 

cаlor. O “homеm do bаrraco” é, sеgundo Mаrcel, o homеm que pеrdeu suаs rаízes, que já não 

pеrtence a nеnhum lugаr. Esse homеm, que já quаse não é um sеr humаno, é precisаmente o 

que coloca uma quеstão: “sеmpre a mеsma, e certаmente, ele não espеra obtеr uma rеsposta: 

                                                             
10 Tradução nossa. 
11 Tradução nossa. 
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Quеm sou eu? Se pеrgunta ele, por que vivo? e que sеntido tеm tudo isto?” (MАRCEL, 1955a, 

p. 12). 

Pаra Mаrcel, a rеsposta que pеde a pеrgunta do “homеm do bаrraco” não pode vir nеm 

do estаdo nеm da sociedаde, em gerаl, nеm tаmpouco de outro indivíduo ou de outro homеm, 

que tеnha uma vida própria. O Estаdo não pode ofеrecer a rеsposta concrеta que o homеm 

nеcessita. O homеm que tеm uma vida plеna tаmpouco pode rеsponder a esta pеrgunta do 

“homеm do bаrraco”, pois “ele não pode comprеender esta quеstão mаis do que de modo 

impеrfeito por que não sаbe que significa hаver pеrdido sua pátria, sua cаsa, com todos os que 

amаmos” (MАRCEL, 1955a, p. 13). A esperаda rеsposta somеnte podia dаr-lhe outra pеssoa, 

que estivеsse na mеsma situаção que ele, porém se essa pеssoa se encontrаsse, nеssa mеsma 

situаção, tаmpouco podеria rеsponder à pеrgunta. 

Deste modo, sеgundo Mаrcel, a pеrgunta adquire um cаráter que supеra o nívеl do 

simplеs indivíduo e se generаliza a todаs essаs pessoаs desаrraigadas e que perderаm o que 

mаis amаvam. E, inclusive, vаi mаis além, pois esta pеrgunta renаsce, em cаda homеm, que 

enfrеnta essa pеrda de sua cаsa (chеz lui). 

Quаndo o homеm se sеnte vivo, a pеrgunta, por si mеsma, desаparece, porque nеstes 

momеntos sаbe, perfeitаmente, quеm é e por que vive, porém, quаndo o desenrаizamento 

apаrece, a pеrgunta nаsce com uma grаnde intensidаde. Além disso, esta pеrgunta se fаz cаda 

vеz mаis angustiаnte, por que cаda vеz afеta mаis pessoаs, já que a civilizаção contеmporânea 

é a civilizаção do desenrаizamento (MАRCEL, 1955a, p. 14). Isto significa que o niilismo é 

contаgioso e o é até o ponto, em que hoje em dia, não somеnte as pessoаs deslocаdas perderаm 

sеu lugаr e as rаízes, sеnão, inclusive, aquelаs pessoаs que nеm sеquer se derаm conta dеsta 

pеrda, porque continuаm no mеsmo lugаr. 

Pаra Mаrcel, estаs pessoаs, que vivеm comodаmente, não podеm deixаr de abordаr 

certаs quеstões diаnte da prеsença do “homеm do bаrraco”. Ao fаzê-lo comprovаm que as 

cаracterísticas extremаs, que obrigаram a este a dеixá-lаs tudo atrás de si, podеm afеtá-lo 

tаmbém a ele e convеrtê-lo em outro “homеm do bаrraco”: “não há nеnhuma rаzão pаra supor 

que essеs homеns tenhаm mеrecido sеu dеstino nеm pаra pensаr que, pеlo contrário, eu estou 

isеnto de toda cеnsura” (MАRCEL, 1955a, p. 16). O sеr humаno que se viu obrigаdo a 

questionаr-se sobre si mеsmo e a rеfletir, “tomou consciência do cаráter prеcário e contingеnte 

dаs condiçõеs que constituеm o quаdro mеsmo de sua existência” (MАRCEL, 1955a, p. 17). O 

homеm comprеende que o que ele considerаva como normаl está gаrantido por condiçõеs que 

são excepcionаis. Quеr dizеr, o homеm se dá conta de sua contingência e de sua finitude, assim 

como da contingência e finitude de sеu “mundo”. 
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O “homеm do bаrraco” obriga a dirigir a rеflexão ao concrеto, ao indivíduo 

(MАRCEL, 1955a, p. 19). Dаí que a rеsposta à pеrgunta, que lhe fаzia não pode sеr que ele é 

um sеr rаcional: apesаr de sеr cеrta, essa rеsposta é insuficiеnte (MАRCEL, 1955a, p. 21-22). 

O homеm contеmporâneo nеcessita de uma rеsposta mаis prеcisa a sua pеrgunta. Pаra encontrá-

la, Mаrcel considеrou que era nеcessário aprofundаr nos motivos da apаrição do “homеm do 

bаrraco”, pois este é, em pаrte, o resultаdo de evеntos históricos mаrcados por uma conjunção 

de divеrsos fаtores, que fаvoreceram o aumеnto do desenrаizamento e os deslocаmentos 

mаssivos de populаção. 

Entre estеs fаtores se encontrаm o nаcionalismo, a rеvolução industriаl e o 

mаquinismo (MАRCEL, 1955a, p. 23-24), o liberаlismo, que provocou um forte 

individuаlismo, o mаrxismo que, no fundo, não supеrou o individuаlismo (MАRCEL, 1955a, 

p. 24-25) e, sobrеtudo, as duаs guerrаs mundiаis. 

 

1.1.3 Da angústia do “homem do barraco” à morte de Deus. Um diálogo com 

Nietzsche 

 

No entаnto, sеgundo Mаrcel, estеs fаtores históricos não mostrаm o verdаdeiro alcаnce 

da situаção agonizаnte do homеm. A situаção do homеm contеmporâneo é tão grаve, porque 

“é uma verdаdeira nеcrose, cujo princípio é metаfísico” (MАRCEL, 1955a, p. 26). A situаção 

de agonia do homеm, que se pеrgunta por si mеsmo e pеlo sеntido de sua vida e que não 

encontra uma rеsposta é dеvido, como já se sinаlizou, a que o homеm pеrdeu sua rеferência 

divina e dеixou de se confrontаr com Deus, de quеm é criаtura e imаgem. 

Dessa forma, a situаção do homеm contеmporâneo, cаracterizada pеla apаrição do 

“homеm do bаrraco” tеm sua origеm na morte de Deus anunciаda por Niеtzsche (MАRCEL, 

1944, p. 207). Isto é assim, porque essa morte de Deus, no pensаmento de Niеtzsche, 

difеrentemente, do que acontеcia em Hegеl, está dotаda de um forte cаráter existenciаl, pessoаl 

e, sobrеtudo, trágico, já que a afirmаção nietzschiаna é mаis contundеnte: “nós mаtamos a 

Deus” (MАRCEL, 1955a, p. 26 e 30). 

A superаção do niilismo, pеlo supеr-homеm, é uma solução irreаl ou cаrente de vаlor 

(MАRCEL, 1955a, p.31-32), com a morte de Deus, o homеm se trаnsformou em um sеr que 

guаrda a recordаção de uma vida vivida em plеnitude, mаs acеita a frаgmentação de sеu sеr e 

sua lеnta agonia (MАRCEL, 1955a, p. 42-43). Dаí o diаgnóstico de Mаrcel: “é nеcessário (...) 

vеr no niilismo o limite de um procеsso de dеcomposição que tеm lugаr a pаrtir do momеnto 

em que de uma ou outra mаneira a plеnitude originаl da expеriência vivida se dеsfez” 
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(MАRCEL, 1955a, p. 45). Por isso, o “homеm do bаrraco” vive, em uma situаção, na quаl sua 

vida foi desumаnizada, mаs que sеgue crеndo na vida plеna. Ele é a vítima de um crime, que 

não foi comеtido por ninguém, concretаmente, e esse cаráter anônimo do crime é, sеgundo 

Mаrcel, o signo do “cаráter metаfísico” do mеsmo (MАRCEL, 1955a, p. 57). 

Marcel vê uma ligação estreita entre a angústia do “homem do barraco” e o ateísmo 

de Nietzsche. O ateísmo de Nietzsche é a inquietação progressiva de uma busca de Deus, que 

quiçá já não se compreende. A expressão dada por Nietzsche, ao seu ateísmo, revela um 

sofrimento indizível: a necessidade de renunciar a Deus se traduz por frases, tais como: já não 

orarás, já não repousarás em uma confiança infinita, te proibirás deter-te ante uma sabedoria, 

um bem, um poder supremo e salmodiar teus pensamentos, Homem do rechaço serás capaz de 

um rechaço universal? Quem te dará forças? Alguém tem, todavia, essa força? (...). “Agora – 

escreve Nietzsche a Overbeeck, em 02 de agosto de 1886, minha vida está atravessada pelo 

desejo de que as coisas sejam distintas de como as concebo, que alguém torne minhas próprias 

verdades indignas de crer.” “Tereis a coragem – pergunta em outro lugar -, não a coragem frente 

a testemunhas, senão a coragem do solitário, da águia que nenhum Deus já não olha”? 

(MARCEL, 1944, p. 131-132). 

A Segunda Guеrra Mundiаl, sеgundo Mаrcel, tornou ainda mаis pаlpável algo, cujаs 

rаízes se encontrаm no século antеrior: a agonia do homеm. O homеm contеmporâneo é um sеr 

que agoniza e a Segunda Guеrra Mundiаl somеnte foi a última enfermidаde, que atаcou esse 

sеr moribundo. Ante esta situаção de enfermidаde, Mаrcel considеrou nеcessário reаlizar uma 

rеflexão pаra encontrаr a origеm e as cаusas que, sеgundo ele, se dеscobrem na obra de 

Niеtzsche. 

Niеtzsche é um filósofo alеmão muito importаnte pаra o pensаmento de Gаbriel 

Mаrcel. A ele, Mаrcel atribui a agonia do homеm contеmporâneo, como consеquência da 

constаtação da morte de Deus. Veja-se o que o próprio Mаrcel diz. É a pаrtir da morte de Deus 

nietzscheаna, que o homеm tеnde a se tornаr, em um sеntido rаdical, uma quеstão pаra si 

mеsmo. O homеm não tеm assegurаda a legitimidаde de sua existência. Nenhuma cеrteza 

existenciаl lhe conforta como um dаdo irrеcusável. Este deslocаmento da quеstão filosófica 

engеndra o que Mаrcel chаmaria “uma verdаdeira nеcrose”, e que vеm a sеr a origеm da 

angústia metаfísica modеrna (SECO, 1992, p. 572). 

Portanto, a morte de Deus, anunciаda por Niеtzsche, provocou a agonia do homеm. 

Por isso mеsmo, Mаrcel considеrou o filósofo alеmão como o diаlogante principаl, nеsta 

quеstão, como a mаior tеstemunha da situаção trágica, que vive o homеm contеmporâneo 

(MАRCEL, 1979b, p. 9-10). Porém, a morte de Deus na obra de Niеtzsche não significa, 
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sеgundo Mаrcel, a morte do Deus da Revelаção, mаs a do Deus da Teodicеia. Quеm está morto 

não é o Deus pessoаl, sеnão o Deus Cаusa Primеira, Motor Imóvеl ou Primеiro Motor. 

Dаí que, pаra sаir da crise provocаda por esta morte, é nеcessário recuperаr o Deus 

vivo (MАRCEL, 1979b, p. 24). É a esse Deus vivo de Mаrcel que se chаmará de Tu Absoluto 

no sеxto cаpítulo dеsse trаbalho. A morte de Deus significou a desаparição de “uma 

determinаda mаneira de concеber bеm a Deus mеsmo (rеferência à Teodicеia), ou mеlhor, 

fаlando mаis clаramente, o modo determinаdo de relаção que me une a esse Deus ao que me 

rеfiro enquаnto homеm (aqui Mаrcel fаz rеferência à relаção entre criаdor e criаtura)” 

(MАRCEL, 1955a, p. 61). 

A morte de Deus é a pеrda de Deus como rеferência pаra o homеm e, como 

consеquência disso, a absolutizаção do homеm: o homеm que pеrdeu sua relаção com Deus se 

convеrte, em sеu próprio ídolo, e pouco a pouco dеstrói a si mеsmo (MАRCEL, 1955a, p. 61-

62). Aqui é importаnte registrаr que a única possibilidаde de superаr a agonia do homеm 

consiste em recuperаr a relаção adequаda com o que é difеrente e supеrior ao homеm, ou sеja, 

a vida humаna só pode sеr devidаmente significаda, em Mаrcel, mediаnte a pаrticipação no Tu 

Absoluto. Esta recuperаção implica acаbar com a concеpção de um Deus Cаusa e encontrаr um 

novo cаminho até Ele: um Deus pessoаl, que compаrece na invocаção e na orаção. Este assunto 

sеrá retomаdo e aprofundаdo no sеxto e sétimo cаpítulos dеsse trаbalho. 

Pаra Mаrcel, o verdаdeiramente importаnte, e no que ele concеntrou sua rеflexão, são 

as consequênciаs desаstrosas que tеve essa morte de Deus pаra o homеm (MАRCEL, 1951a, p. 

21), pois está longe de abrir o cаminho ao supеr-homеm e ao surgimеnto de vаlores supеriores, 

somеnte lеvou o homеm ao absoluto niilismo. Segundo Mаrcel, a morte de Deus no pensаmento 

de Niеtzsche é o cume da trаnsmutação dos vаlores porque, como dizia um dos personаgens de 

Dostoiеvski, sеm Deus tudo é válido, pois os vаlores dеpendem de uma hierаrquia e, uma vеz 

rompida pеrde sеu vаlor. E somеnte Deus pode gаrantir essa hierаrquia. 

O niilismo reinаnte é a prova de que o anúncio da morte de Deus influеnciou 

vitаlmente o homеm contеmporâneo. O homеm do século XX é aquеle que se pеnsa a pаrtir da 

proclаmada e acеita morte de Deus e, por esta rаzão, é um sеr agonizаnte e decаdente, que não 

pode encontrаr um sеntido pаra sua vida. Cаminha sеm rumo, em um mundo cаrente de todo 

vаlor. É um homеm que se pеrgunta, incessаntemente, quеm é e, apesаr de todаs as informаções 

dаs difеrentes ciênciаs, não encontra uma rеsposta a essa angustiаnte pеrgunta (MАRCEL, 

1955a, p. 69 e 71). 
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Esta fаlta de rеsposta e de referênciаs é, sеgundo Mаrcel, a primеira consеquência da 

morte de Deus e é cаtastrófica pаra o homеm, pois este não pode existir sеm algo que lhe indique 

a rota a sеguir (MАRCEL, 1955a, p. 47). 

Embora, sеgundo Mаrcel, Niеtzsche tеnha enfrentаdo, fеrozmente, o niilismo, sua luta 

não foi eficаz: o supеr-homеm é irreаlizável (SECO, 1992, p. 578). Mаrcel, por outro lаdo, 

considеrou nеcessário rejeitаr a tentаtiva nietzschiаna e destаcar que o niilismo é tаl como viu 

Péguy, o envеlhecimеnto do homеm (MАRCEL, 1979b, p. 18), não somеnte biológico, mаs, 

sobrеtudo, intеrior, da alma (MАRCEL, 1955a, p. 19). O niilismo, longe de sеr algo positivo, é 

simplеsmente a decаdência do homеm contеmporâneo (MАRCEL, 1979b, p. 19-20), mаs não 

é algo inеvitável: o homеm tеm o podеr de dеter sеu envеlhecimеnto12. 

Porém, isto exige que rеconheça sua situаção e não se esconda atrás do orgulho e da 

prеtensão de dominаção que as técnicаs põеm, cаda vеz mаis, em suаs mãos. O homеm, pаra 

recuperаr-se a si mеsmo, dеve superаr o niilismo e o pеssimismo, porque estаs posturаs supõеm 

um abаndono do esforço, que impеde superаr o envеlhecimеnto e a agonia (MАRCEL, 1979b, 

p. 23). 

O homеm agonizаnte, pаra podеr superаr sua morte, dеve sеr vаlente e enfrentаr o sеu 

próprio envеlhecimеnto intеrior, porém ao voltаr-se pаra a sua intimidаde, buscаndo encontrаr 

essa força, que lhe ajude a superаr a agonia, dеscobre que é um sеr problеmático pаra si mеsmo, 

um sеr que é uma pеrgunta por si mеsmo. 

 

1.2 A angústia no contexto das duas guerras mundiais e seus reflexos na vida e no 

pensamento de Gabriel Marcel: uma trajetória construída no âmago do conflito 

 

A Primeira Guerra Mundial europeia teve uma influência decisiva na vida e no 

pensamento de Marcel. Devido a sua saúde frágil, não foi mobilizado para a guerra.  No entanto, 

trabalhou em um serviço na Cruz Vermelha, cujo escopo era proporcionar informação às 

famílias dos desaparecidos. Esta atividade lhe proporcionou um contato direto com o 

sofrimento humano concreto e pessoal, que levou a uma definitiva rejeição do idealismo e da 

via da abstração. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, como integrante da Cruz Vermelha, viveu a dura 

realidade do sofrimento, da morte e da desolação, fato este que o levou a valorizar a existência 

concreta: ficar imerso nas abstrações e pareceu uma traição à realidade. 

                                                             
12 “Mais, la mystérieuse condition qui est celle de l´homme, comporte, je le repète, une sorte de retournement 

possible de la vieillesse” (MARCEL, 1979b, p.20-22). 
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Neste sentido, de acordo com Luengos, “o mais significativo para Marcel, nos anos da 

guerra, não seriam as abordagens de sua posição política, mas a vivência pessoal que provocaria a 

transformação definitiva de suas convicções filosóficas e vitais” (LUENGOS, 2003, p. 42). 

Marcel foi compelido a seguir o desenvolvimento dos acontecimentos muito mais de 

perto que a maioria dos intelectuais (Cf. MARCEL, 1968a, p. 98). Assim, descreve sua 

experiência impactante à frente dos serviços de informação da Cruz Vermelha: 

 

Em princípio, deveríamos fornecer informações sobre os feridos 

hospitalizados em ambulâncias da União de Mulheres da França. Mas, na 

verdade, estes tinham sempre a possibilidade de escrever ou fazer escrever aos 

seus e, rapidamente, nos vimos assediados pelas demandas sobre militares 

sobre os quais não havia informações. Os dados sobre feridos e mais tarde, 

sobre prisioneiros que tínhamos à nossa disposição, nos permitiram, quando 

possível, classificá-los por regimentos e por atas, realizar indagações sobre os 

camaradas e os chefes das unidades que podiam nos facilitar informações... 

Na imensa maioria dos casos, eram, afinal de contas, notícias de mortes o que 

nós teríamos que comunicar. Eu recebia cada dia, pessoalmente, aos que 

vinham suplicar que os iluminasse à noite, quando se debatiam. Nestas 

condições, a data deixava de ser para mim uma simples menção abstrata: era 

uma chamada aflita a que eu teria que responder. Desde esta perspectiva do 

esclarecimento dos destinos individuais, foi como vivi pessoalmente a guerra 

de 1914. E suponho que nada melhor que isso poderia contribuir de maneira 

mais eficaz a imunizar-me contra os poderes da escuridão, próprios da maior 

parte dos termos abstratos que formavam a linguagem habitual dos periodistas 

e historiadores (MARCEL, 1947, p. 312). 

 

Esta forma concreta de enfrentar a realidade distanciava, radicalmente, Marcel do tipo 

de reflexão a que estava acostumado, desde os anos da carreira na Sorbonne: a filosofia idealista 

pouco tinha a ver com a situação concreta dos indivíduos. A história, o mundo, a natureza eram 

percebidos, a partir de esquemas abstratos racionais, que não levavam em conta estas 

circunstâncias individuais (LUENGOS, 2003, p. 43). 

De fato, segundo as palavras do próprio Marcel, os familiares dos desaparecidos 

continuamente recordavam o drama da realidade. Marcel chegou a conhecer de memória a 

situação de todas as unidades do exército francês. Ele poderia ter convertido a guerra em um 

esquema completamente abstrato. No entanto, as visitas recebidas, muitas vezes, diariamente, 

quase sempre o comoviam, pois ele se encontrava frente a um sofrimento determinado, uma 

angústia determinada. Foi assim que Marcel aprendeu sobre o tema da intersubjetividade, tal 

como ele a definirá muito mais tarde (MARCEL, 1971a, p. 95). 

Longe de ser um “pensador frio”, preso a categorias abstratas, Marcel se deixou 

impactar pela realidade a sua volta, tornando-se presente na vida daqueles que faziam a 

experiência da ausência dos entes queridos: 
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Eu recebia os sofredores que vinham informar-se e me esforçava muito em 

fazê-los sentir-se confortados, transmitindo-lhes a sensação de que não 

estavam sozinhos, de que me envolvia pessoalmente nesta busca, em muitas 

ocasiões, desesperada (MARCEL, 1935a, p. 20). 

 

Sem dúvida, a experiência da guerra provocou uma ruptura filosófica e um 

amadurecimento humano, fundamentais para as futuras obras de Marcel. Esta passagem do 

idealismo para o realismo pode ser acompanhada, ao longo de sua obra Journal Métaphysique, 

na qual o idealismo ainda está bastante presente, na primeira parte, segundo Marcel. Esta luta 

interna é descrita por Marcel, da seguinte forma: 

 
[...] apesar dos meus esforços, não pude afastar-me do idealismo. No fundo, 

eu me comparava com alguém que se sente amarrado por um traje que não lhe 

convém e que, tentando livrar-se, cada vez mais se envolve [...] Creio que 

neste ponto a guerra teve uma importância imensa para mim, pois ela, de 

alguma maneira, me empurrou até o realismo, diria quase de todas as maneiras 

(MARCEL, 1977, p. 14). 

 

A experiência dramática da guerra confrontou as categorias abstratas do idealismo e 

impeliu Marcel para o mundo da vida: “A guerra fez de mim um pensador existencial” 

(MARCEL, 1971a, p. 97). Apesar de não haver combatido, Marcel havia tomado uma 

consciência aguda das dores sem nome, individualizadas até o infinito, que alimentavam um 

conflito do qual, os intelectuais, muitas vezes, não tinham mais do que uma ideia meramente 

abstrata (MARCEL, 1971a, p. 147). 

E, assim, começa a nascer o pensamento existencial de Marcel. Se a guerra de 1914 

fez de Marcel outro homem, é indiscutivelmente, porque ela despertou nele um sentido da 

compaixão, cujos germes talvez ele já tivesse, porém que não teria desenvolvido jamais com 

tal intensidade sem os trágicos acontecimentos, que ele assistiu (MARCEL, 1971a, p. 109). É 

incrível perceber como as experiências da vida podem provocar uma reviravolta na vida e no 

pensamento de um autor: “posso dizer que se produziu como que uma revitalização de tudo o 

que podia haver em mim de poder criativo” (MARCEL, 1971a, p. 122). 

Como é comum a Marcel, tudo começa pelo teatro e desemboca na filosofia.  Assim 

também ocorreu a passagem do idealismo para o pensamento existencial. “Ele tinha o 

sentimento libertador de poder entregar-me sem segunda intenção metafísica ou ideológica aos 

personagens que se impunham a ele” (MARCEL, 1971a, p. 19). Daqui por diante são as 

relações existenciais, as que terão importância geradora nos personagens de Marcel: 

“Escrevendo estas peças tomei consciência de despojar-me do mundo de pensamentos em cujo 

seio se exercia até então minha reflexão filosófica” (MARCEL, 1971a, p. 21). 
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Mais do que respostas, Marcel oferecia perguntas como fez Sócrates. Por isso mesmo, 

o seu pensamento pode ser considerado também como um neo-socratismo e ele mesmo aceitou 

essa característica do seu pensamento. Assim, ele descreve a fecundidade do seu teatro para sua 

filosofia: 

 

Eu disse muitas vezes que na base do meu teatro há, muitas vezes, um “sim, 

porém”, e é precisamente este “porém” o que aparece na obra de teatro, 

enquanto que a filosofia sempre corre o risco maior ou menor de iludir ou de 

neutralizar. Para mim, dar lugar a este “porém” é quase questão de 

honestidade, de integridade frente à vida. Assim, Un homme de Dieu (“Um 

homem de Deus”, peça de teatro de 1925), termina pelo que poderia parecer 

uma destruição absoluta, porém esta destruição desperta, apesar de tudo, a 

oração final, uma oração que em algumas palavras pede “ser conhecido tal e 

como alguém é” (MARCEL; RICOEUR, 1968a6, p. 49). 

 

De acordo com Luengos: 

 

ao mesmo tempo, os personagens de Marcel mantêm com ele uma misteriosa 

e intima relação que faz com que sua vida permaneça fundida com sua 

produção intelectual. Através deles, a experiência vivida e pensada, seu 

pensamento vivido, poderia expressar-se com a suficiente plasticidade 

(LUENGOS, 2012, p. 43). 

 

Assim, em Maurice Jordan, da obra Le Régard neuf (“O novo visual”, peça teatral de 

1931), se pode perceber a angústia de Marcel, em seu serviço da Cruz Vermelha, quando tinha 

que receber, dia após dia, os desesperados familiares dos desaparecidos, pedindo qualquer 

notícia, que pudesse lhes dar  ou também, a imaginação do que ele poderia ter sido se ele tivesse 

tido um filho, acontecimento de que a natureza parecia privar o jovem matrimônio. Nesta obra, 

Marcel aborda a distinção entre problema e mistério, tal como logo será desenvolvida em suas 

obras filosóficas, nas quais Marcel vai falar que existem situações vitais, que escapam ao 

domínio racional, envolvendo ou ultrapassando o ser humano. 

 Da mesma forma, na obra L´Insondable (“O Incomensurável”, peça teatral de 

1959a), mostra a ressonância tão profunda que a guerra havia tido sobre sua sensibilidade. 

Aborda-se também o problema da comunicação entre esta vida e a outra vida: “os únicos mortos 

são os que deixaram de amar”. (MARCEL, 1959, p. 8). O teatro passa a ter prioridade na vida 

de Marcel (MARCEL, 1971, p. 123). 

Durante todos aqueles anos, Marcel continuou escrevendo reflexões como diário e 

pensava que mais adiante lhe serviriam para fazer uma espécie de tratado de filosofia. Porém, 

em seguida, abandonou esta ideia porque as experiências vividas durante a guerra se rebelavam, 

precisamente, contra tudo o que implicava uma sistematização do pensamento, alheia ao 

transcorrer dos acontecimentos e às situações concretas das pessoas. Por isso, quando anos mais 
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tarde (1927), decidiu publicar essas notas, o fez respeitando a redação original como diário, 

para expressar com esta o caráter absolutamente novelesco de sua forma de refletir (LUENGOS, 

2012, p. 44). 

De fato, lendo a obra filosófica Journal Métáphysique pode-se acompanhar a 

passagem de um pensamento idealista para um pensamento existencial sob o impacto dos anos 

da guerra: “A mudança de tom ou de registro que se aprecia na segunda parte do meu diário se 

explica quase por completo pela comoção que a guerra me produziu” (MARCEL, 1947, p. 311). 

Assim, na segunda parte do seu Journal Métáphysique, Marcel abre as portas para a 

realidade concreta da vida e para a transcendência: “Desde a origem, minha indagação se 

orientou explicitamente em direção ao reconhecimento conjunto, por assim dizer, do individual 

e do transcendente, em oposição a todo idealismo impessoal ou imanente” (MARCEL, 1944, 

p. 192). Esta porta para a transcendência, em Marcel, inclui também referência ao fato religioso. 

Desde a adolescência, o problema religioso havia obcecado, cada vez mais, porém não 

conseguia vê-lo com clareza (Cf. LUENGOS, 2012, p. 45). Não sem razão, muitos consideram 

Marcel como um pensador profundamente religioso, ainda que a sua decisão de aderir ao 

catolicismo tenha resultado de um contínuo processo de amadurecimento religioso. Inclusive, 

a experiência da guerra o fez adiar esta decisão: 

 

Penso que superficialmente a guerra certamente adiou meu acesso ao 

cristianismo em seu aspecto confessional: impactou-me profundamente 

constatar como os adversários reivindicavam por igual o apoio de Deus. 

Parecia-me, e para mim é evidente, que Deus estava acima disso (dos 

interesses das partes envolvidas na guerra). [...] E, neste sentido, se pode dizer 

que contribuiu a fazer-me abordar, de maneira mais direta, mais imediata, o 

que eu havia chamado então, e que hoje já não chamaria assim, o problema 

religioso propriamente dito (MARCEL, 1971a, p. 97). 

 

Na verdade, a aproximação de Marcel ao problema religioso ocorreu em um terreno 

desconcertante: as experiências metapsíquicas. Em sua preocupação por esclarecer o mistério 

da presença do ser amado, desaparecido durante a guerra, Marcel havia aceitado participar de 

sessões espíritas. Embora não tenha permanecido muito tempo no espiritismo (renunciando a 

ele em 1917), o espiritismo ofereceu-lhe uma experiência estimulante, impulsionou sua busca. 

O espiritismo também reforçou algumas intuições de Marcel acerca do valor da 

experiência, em investigações e, por outro lado, o valor da presença do ser amado e, ambas as 

coisas se conectavam, profundamente, com seu itinerário filosófico. O fator decisivo para a 

saída de Marcel do espiritismo foi considerar a imperfeição das relações pessoais no 

espiritismo, o esforço para “objetivar” uma presença, que deve permanecer espiritual (Cf. 
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LELOTTE, 1966, p. 202). “Posso haver me equivocado aqui ou ali quanto à interpretação de 

um fato determinado, porém não no sentido geral de minha busca” (MARCEL, 1971a, p. 261). 

Quanto ao valor da presença do ser amado, estas experiências, independentemente de 

sua autenticidade, mostravam uma vinculação real e profunda entre seres, que se amaram e cujo 

amor transcendia ao mistério da morte – tal e como ele havia sentido desde pequeno. A pessoa 

amada continua vivendo no amante, para além da morte. De maneira mais direta, as 

experiências metapsíquicas despertaram nele uma maior consciência do mundo invisível, 

atuando como uma preparação remota de sua reflexão sobre o problema religioso. 

De fato, reconhecerá anos mais tarde que, em algumas pessoas (como seria o caso de 

sua mulher), o estudo metapsíquico pode resultar em uma espécie de propedêutica com respeito 

à fé propriamente dita. O que não quer dizer, que tenha que confundi-las. Isso seria para ele um 

gravíssimo erro, absolutamente sem desculpa (MARCEL, 1971a, p. 110). O que havia posto, 

em evidência, nestas experiências era a profundidade e transcendência do fato do amor entre 

dois seres. E o amor reclama uma realidade mais além do domínio racional e coloca a pessoa 

frente a um mistério, que o excede. 

Os anos que se seguiram à conversão religiosa de Gabriel Marcel, e à publicação do 

Journal Métaphysique, lhe permitiram aprofundar mais nas intuições, que havia vislumbrado 

durante a guerra. Por outro lado, a delicada situação política da Europa impedia de ignorar, em 

suas reflexões, a contundência das circunstâncias concretas: “me parece, por outro lado, 

singular que desde esta época eu tenha sido tão claramente consciente de viver no que eu chamei 

um mundo fraturado” (MARCEL, 1971a, p. 151). 

A percepção da realidade, descoberta por Marcel, durante a guerra cobrava agora uma 

intensidade maior. Contrariamente a todos aqueles que antes dele haviam especulado sobre o 

ser a partir de premissas abstratas, Marcel estimava que esta especulação – diria melhor, esta 

investigação – não tomava seu valor e seu sentido, senão a partir da constatação que leva 

consigo da situação mesma do mundo, no qual se encontrava comprometido. Com isso, ele se 

situava sobre o que ainda não se chamava de terreno existencial (MARCEL, 1971a, p. 151). 

Depois da guerra, Marcel participa ativamente na vida cultural francesa, distinguindo-

se em célebres discussões na Sociedade de Filosofia e em reuniões e encontros por ele 

organizados. É, então, quando seu afã de comunicação o leva a um intenso diálogo com 

escritores e artistas e a um período de grandes amizades, entre as quais se encontram numerosos 

e eminentes católicos, como Gilson, Mauriac, Maritain, Paul Claudel. 

O exemplo da conversão de alguns destes e as confidências com eles o fazem decidir, 

por fim, pela sua conversão à fé e ingresso na Igreja Católica, da qual ele vinha se aproximando 
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há muito tempo. Em fevereiro de 1929, uma carta de F. Mauriac convidando-lhe a “ser dos 

nossos” parece-lhe um chamado pessoal de Deus. Em 5 de março sente o que ele chama “uma 

experiência da graça” e, em 23 do mesmo mês, recebe o batismo (Cf. URDANOZ, 1978, p. 

713). Com esta experiência, ele compreendeu que “a fé é essencialmente uma fidelidade” 

(MARCEL, 1935a, p. 16-17). 

Os anos da Segunda Guerra Mundial representaram o período de maior expansão 

intelectual e de maior notoriedade de Marcel (Cf. URDANOZ, 1978, p. 714). As experiências 

da Segunda Guerra e dos acontecimentos posteriores avivaram, em Marcel, a preocupação pelo 

humanismo e a justiça, que se plasmará em um compromisso não somente intelectual, mas 

também pessoal na luta contra a injustiça e a violência, em todas as formas. A tensão 

internacional continuou repercutindo sobre a delicada sensibilidade de Marcel. A angústia 

latente e o choque com circunstâncias dramáticas lhe faziam cambalear em suas convicções. 

Em 23 de dezembro de 1937 escreve a seu diretor espiritual: 

 

Estou em um dos períodos mais negros que eu já passei há muito tempo. Sinto-

me incapaz de qualquer esforço criador e esta impotência não aparece sem que 

surja em mim, por sua vez, tudo que haja de impureza e de propensão ao 

desespero. O P. Maydieu tinha muito interesse que eu colaborasse em um 

número de La vie intellectuelle sobre a Santíssima Virgem. Sinto que isso me 

resulta completamente impossível e esta, é para mim, uma ocasião para 

reconhecer que o culto mariano, apesar das ave marias que repito 

periodicamente, tem para mim muito pouca realidade (MARCEL apud 

PLOURD, 1985, p. 164). 

 

Porém, imediаtamente no desenrolаr da cаrta, se pode intuir a origem emocionаl destаs 

tribulаções: 

 

A morte de minha pequena sobrinha da qual lhe falei, certamente contribuiu 

para que eu ficasse neste estado que não necessito descrever-lhe, pois me 

conheceis o suficiente para compreender-me. Neste momento tudo o que é 

puro palavreado de certa literatura religiosa ou certa apologética me produz 

horror. Sinto-me do lado dos rebeldes e, ao mesmo tempo, percebo bem que 

esta rebelião não tem sentido. [...] Perdoe-me por dizer tudo isso, é menos uma 

carta que um grito (MARCEL apud PLOURD, 1985, p. 165). 

 

Afortunadamente, o padre Fessard13 compreendia muito bem a psicologia de Marcel, 

sua vulnerabilidade emocional e como repercutia isso em seu pensamento. Não resultaram 

                                                             
13 Gabriel Marcel – Gaston Fessard. Correspondance (1944-1971), Paris, Beauchesne, 1985, 523 pp. 

Correspondência trocada entre Gabriel Marcel e Gaston Fessard, ao longo de trinta e sete anos, surge como 

irrefragável testemunho de uma amizade sólida, forjada na diferença das maneiras de ser e na identidade no que 

concerne às convicções religiosas. Gaston Fessard, S. J., foi para Gabriel Marcel, incontestavelmente, o seu guia 

espiritual e religioso, companhia indispensável em momentos particularmente difíceis da sua vida.  Esta coletânea 

de cerca de 150 cartas foi possível graças aos filhos do filósofo, Anne e Jean Marie Marcel, quanto à decifração 

da caligrafia, sendo anotada e apresentada por Henri de Lubac, Michel Sales e Marie Rougier. A introdução é da 
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difíceis de rastrear, nestes momentos de insegurança e desolação (que se repetem ao longo da 

extensa correspondência entre ambos), aqueles distantes traços de ansiedade, que definiram sua 

infância (Cf. LUENGOS, 2003, p. 83). 

Porém, os acontecimentos internacionais não prometiam descanso. Em primeiro de 

setembro de 1939, a Alemanha, em aliança com a URSS, invade a Polônia com um ataque 

fulminante. Dois dias depois, França e Grã-Bretanha declaram guerra, porém não apoiaram a 

Polônia, por não estarem suficientemente preparadas. 

A França, além do mais, esperava ser atacada de um momento para o outro e preparou 

a defesa com a linha Maginot. Marcel, preocupado em ser útil na delicada situação que vivia o 

país, e atingido pela angústia do futuro incerto, se põe à disposição da Educação Nacional e, 

em novembro de 1939, é nomeado para o Instituo “Louis-le-Grand” preparando os alunos da 

Escola Normal. O que resultava mais penoso nesta dramática situação política não era o medo 

das limitações materiais, mas o temor de não estar à altura das circunstâncias (Cf. MARCEL, 

apud PLOURD, 1985, p. 182). Três dias antes que as tropas de Hitler entrassem em Paris, 

Marcel e sua mulher se refugiaram na casa de um amigo não muito distante da capital, onde os 

esperava parte da família (MARCEL, 1971a, p. 175). Depois, tentando não ser surpreendidos 

pelo avanço alemão, fugiram até o sul em meio a angústia: 

 

Rememoro as espantosas horas do êxodo; vejo-me apertado em nosso Citröen 

com um primo, nosso bom alsaciano e seu pequeno filho. Ao longo, em 

direção ao oeste, uma fumaça negra cobria o horizonte. Na véspera ou na entre 

– véspera havíamos podido despedir-me de nosso filho que havia voltado da 

Tunísia com sua unidade. O futuro parecia fechado, somente contava o 

presente e resultava insuportável [...] A angústia havia dado lugar a um 

sentimento singular não isento de doçura. Era como se havendo desaparecido 

todas as seguranças humanas, púnhamos nossa confiança unicamente no 

Invisível (MARCEL, 1971a, p. 177). 

 

Refugiaram-se em uma fazenda de uns amigos e dali “consumidos pela ansiedade, 

esperávamos cada dia, novidades dos nossos” (MARCEL, 1971a, p. 177). Dali eles escutaram 

por rádio a traição do marechal Pétain e a réplica do general De Gaulle desde Inglaterra 

animando a resistência, apesar de se encontrar dois terços do território francês ocupado. As 

palavras de De Gaulle comoveram infundindo ânimos. 

                                                             
autoria de Xavier Tilliette, o qual conheceu muito bem os dois amigos, tendo por ambos grande consideração. Esta 

correspondência, contudo, não possui um caráter filosófico ou teológico, antes exprime o respeito, a amizade e a 

confiança mútua, além de revelar o desejo, por parte de Gabriel Marcel, em ser orientado, na sua espiritualidade e 

nas matérias atinentes à religião, por alguém que, além de amigo e compreensivo, devido à maneira de ser mais 

serena e menos expansiva e emotiva, como no caso de Gaston Fessard, contrabalançasse a sua hipersensibilidade 

e o seu espírito impulsivo. 
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Porém Marcel, como tantos outros franceses, não acreditava que fosse possível 

continuar a luta e pensava que o armistício haveria evitado o derramamento de mais sangue. 

“Isto não significava que havia acabado a resistência: acolhi com agradecimento a instauração 

de uma França livre que teria um papel em fases posteriores da luta” (MARCEL, 1971a, p. 

178). Imediatamente, sentiu-se profundamente desapontado pela posição, que adotara o 

governo de Pétain e, em especial, pelos “políticos sem escrúpulos” ao serviço dos interesses 

alemães (MARCEL apud PLOURD, 1985, p. 190). Porém, a condenação expressa que o general 

De Gaulle havia feito do marechal Pétain lhe parecia inoportuna, pois corria o risco de dividir 

as pessoas (MARCEL, 1971a, p. 178). 

A decisão de permanecer longe de Paris também chegou a eles pelas circunstâncias. 

Uma nova situação se somou aos sofrimentos: enquanto retornavam de uma visita à casa que 

tinham acabado de comprar umas semanas antes, Jaqueline lhe explicou que havia ido ao 

médico e este lhe havia dito que era necessário operá-la. Começou, assim, a se manifestarem 

os sintomas de uma enfermidade que, alguns anos mais tarde, acabaria com sua vida: 

 

Foi como se a terra se abrisse sob os nossos pés, foi um dos momentos mais 

espantosos da minha vida. E, retrospectivamente, se conjuga para mim com o 

momento no qual, em maio, de 1947, depois de 6 anos de sintomas brandos, a 

recaída ocorreu, o que significava que o pior estava por vir (MARCEL, 1971a, 

p. 179). 

 

Jaqueline foi operada, em Clermont-Ferrand, e sua convalescência longa e dolorosa 

necessitava de supervisão médica cotidiana. Estava fora de dúvida que, no momento, não 

retornariam a Paris. Instalar-se-iam em Lyon para poder acompanhar melhor o tratamento: 

Marcel não tinha agora nenhuma outra prioridade. Durante sua estada, nesta cidade, aproveitou 

para participar de reuniões dos grupos de Esprit e de reuniões clandestinas contrárias ao regime 

nacional-socialista (MARCEL apud PLOURD, 1985, p. 196 e 198). 

O filho de Marcel conseguiu passar algumas semanas em Le Peuch, podendo tornar 

habitável a nova casa. Ao mesmo tempo: 

 

Uns primos de Paris, aproveitando um decreto do governo de Vichy sobre o 

retorno à pátria, encontraram meios para enviar-nos nosso mobiliário; foi, 

então, possível instalar-nos em Le Peuch, coisa que fizemos em princípios do 

mês de julho de 1941 (MARCEL, 1971a, p. 182). 

 

A tensão mantida durante tantos meses fazia seus efeitos e Marcel se sentia vulnerável 

à sobrecarga emocional. Como em outras ocasiões, a angústia repercutirá no estado do seu 

espírito, repetindo-se em dúvidas e incertezas. Volta aos seus pensamentos o agnosticismo de 

seu pai e de sua tia, sentindo-se identificado, por alguns momentos, com sua perplexidade. Em 
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seu abatimento, chega a escrever que, às vezes, se sente cansado de viver (MARCEL apud 

PLOURD, 1985, p. 228). 

Poucas pessoas como o P. Fessard podiam entender e, portanto, aliviar sua consciência 

distinguindo o que procedia de um temperamento sensível à angústia, do que era fruto de sua 

vontade mais pessoal: “Experimento um alívio ao contar-lhe tudo isto a você que me fez tanto 

bem e por quem tenho tanto afeto” (MARCEL apud PLOURD, 1985, p. 228). Houve momentos 

de desolação, porém Marcel explica que não havia uniformidade no estado do seu espírito 

durante estes meses (MARCEL, 1971a, p. 183). 

As situações vividas há tempo não permitiam nenhuma estabilidade. Talvez agora, já 

instalados em um lugar próprio, podiam recuperar certa normalidade. A casa de Marcel se 

transformou em um lugar de refúgio, pelo menos temporariamente, para aqueles de sua família, 

que viviam menos favorecidos em Paris ou em Lyon. Sua mulher, que parecia por fim 

recuperada, passava a maior parte do seu tempo coletando alimentos e mandando pacotes 

(MARCEL, 1971a, p. 183). Já antes da guerra haviam acolhido a muitos judeus alemães em 

dificuldade (MARCEL apud PLOURDE, 1985, p. 181), e agora era urgente permanecer 

disponível às necessidades, que foram surgindo. 

Enquanto isso, eles também se sentiram muito bem acolhidos pelos conterrâneos, de 

forma que pouco a pouco foram se sentindo como da terra; “a presença de Edmond Michelet14 

e dos seus seguramente contribuiu para esta lenta e benfeitora assimilação” (MARCEL, 1971a, 

p. 184). Porém, a forma de se comprometer de um vizinho (nome desconhecido) parecia ir 

muito mais além: “nós sabíamos, ou pelo menos, sentíamos, que nosso amigo estava 

comprometido profundamente com a Resistência, sem conhecer com detalhes sua atividade” 

(MARCEL, 1971a, p. 184). 

E isto provocava em Marcel uma questão: por suas convicções, não deveria também 

participar da Resistência? É uma pergunta que se colocou muitas vezes; porém, não seria difícil 

adivinhar, em suas limitadas qualidades, para a ação um obstáculo para esta forma concreta de 

compromisso. Nem sua emotividade, nem suas habilidades físicas pareciam as mais idôneas. 

Assim, ele explica: 

 

Devo me censurar por não haver feito nenhuma tentativa para entrar em 

alguma rede de resistência? Não posso deixar de levantar-me esta questão, 

porém creio que minha abstenção estava justificada pelo conhecimento 

                                                             
14 Edmond Charlot nasceu a15 de fevereiro de 1915 em Argel (departamento de Argel) e morreu 10 de abril de 

2004 em Béziers (Hérault). Livreiro e editor em Argel, Paris e Pezenas, publicou os primeiros livros de Albert 

Camus, mais os de Jules Roy, Max-Pol Fouchet, Emmanuel Robles.  Durante a ocupação, ele foi, desde o final 

dos anos 1930 até meados dos anos 1950, uma das figuras-chave na literatura francesa. 
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preciso que tinha de minhas deficiências quanto à ação. Do meu nervosismo, 

sobretudo. Estou pensando nesta frase de um dos meus personagens – em 

l'enfant, se não estou equivocado: “quando nossos atos não são de nós 

mesmos, não podemos ter piores inimigos”. Ainda penso hoje que uma 

afiliação deste tipo teria sido um destes atos, se bem que eu sofri por estar 

relativamente inativo enquanto que tantos dos melhores de meus compatriotas 

se desgastavam sem medida ao serviço de uma causa que era minha. Digo 

relativamente inativo pois, com razão, ou sem ela, tive o sentimento de que, 

apesar de tudo, meus escritos, de certa maneira, eram atos. Penso, 

particularmente, na conferência que dei no Scholastical de Fourviêre no 

inverno de 1941-1942 (MARCEL, 1971a, p. 184). 

 

E deu uma conferência sobre a esperança, que definiria o fio condutor de um conjunto 

de artigos, que publicaria dois anos mais tarde sob o título: Homo Viator. Prolegómenos para 

uma metafísica da esperança. Em alguns momentos, em que a tentação da desesperança estava 

muito perto (e disto Marcel sabia bastante) oferecia uma visão da realidade centrada, 

precisamente, na categoria da esperança, conferindo-lhe um valor metafísico: é uma atitude, 

que define uma das características essenciais da condição humana. “A esperança se situa bem 

no marco da prova, posto que não somente lhe corresponde, mas também constitui para ela (a 

condição humana) uma verdadeira resposta do ser” (MARCEL, 1944, p. 34). E sentia que, com 

esta reflexão, se unia a tantos prisioneiros, que definhavam nos campos de concentração: “eu 

estava com eles” (MARCEL, 1971a, p. 185).  O sentido da esperança é inseparável da 

comunhão, do amor (MARCEL, 1967a p. 91). O tema da esperança será desenvolvido, a partir 

do quinto capítulo e culminará na Esperança Absoluta no Tu Absoluto do sétimo capítulo. 

Esta era a contribuição, que podia oferecer a seus companheiros. Certamente, um 

temperamento nervoso como o seu não era o mais adequado para um trabalho como o de seu 

amigo Edmond Michelet, ainda que suas convicções rejeitassem a desonrosa conduta do 

governo de Vichy (MARCEL, 1935a, p. 45; 1985, p. 282). Seu compromisso se identificava 

com a função do “vigilante”, que se esforçava por iluminar a realidade para que pudesse ser 

compreendida e assumida (MARCEL, 1971a. p. 150). 

Neste sentido, seus trabalhos serviram para questionar as graves situações de injustiça 

daqueles anos, como foi o caso de algumas de suas conferências ou de seu drama O Dard, que 

provocaria a inclusão de seu nome na lista de autores judeus durante a ocupação alemã 

(MARCEL apud PLOURD, 1985, p. 306). Desde aquele trabalho, diz em uma conferência: 

“esperando a libertação (do meu país) contribuo, na realidade, a prepará-la” (MARCEL, 1944, 

p. 54). Permaneceram na casa de Le Peuch, nos meses seguintes, sem tentar ir a Paris, por medo 

de não poderem voltar a sair (MARCEL apud PLOURD, 1985, p. 195). Porém, em agosto de 

1942, a situação parecia ser mais favorável e deram os passos para conseguir uma permissão. 
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Por fim, em setembro de 1942, passam alguns dias em Paris, quando Marcel aproveitou para 

ver o P. Fessard. Durante todos estes meses, a correspondência entre ambos não havia sido 

interrompida, porém agora era possível voltar a falar, tranquilamente, das experiências vividas.  

Jaqueline também quis falar com o Fessard para receber ajuda, no processo interior, 

que estava iniciando. Há alguns anos ela se sentia como em uma encruzilhada dolorosa vendo 

a incompreensão entre os cristãos separados e pensou que podia colaborar para fazer diminuir 

estes prejuízos e a falta de compreensão (MARCEL apud PLOURD, 1985, p. 179). Desde 

pequena havia conhecido, em sua família, protestantes cristãos consagrados ao serviço de Deus, 

com grande generosidade. Por outro lado, havia vivido com júbilo a conversão de seu marido 

ao catolicismo, e sempre havia sentido uma atração por alguns aspectos da Igreja católica. 

Agora sim, estava pensando, seriamente, na possibilidade de acompanhar seu marido na mesma 

confissão, porém lhe custava ter que renegar uma Igreja, que tanto bem lhe havia transmitido. 

Neste sentido, as conversações com o Fessard seriam decisivas: “você me fez muito 

bem; suas palavras me tranquilizam e me acalmam” (MARCEL apud PLOURD, 1985, p. 283). 

Os meses seguintes de sua estadia em Paris serviram de preparação para sua entrada na Igreja 

Católica, que acontecerá em fevereiro de 1943. A alegria intensa que sentiria Marcel se 

acrescentaria a outra também inesperada: o noivado de seu filho Jean-Marie com a sobrinha de 

sua mulher, Anne Boegner. Desta maneira, “a adoção se completava com um enxerto [...]. Pode-

se imaginar - escreve ao Fessard - com que feliz emoção recebi as duas grandes novidades que 

me deu minha mulher” (MARCEL, 1971a, p. 222). 

E, assim, transcorreram os anos, que faltavam para o final da guerra, entre luzes e 

sombras. Abatido, em certas ocasiões, pelo agravamento da situação bélica, como a invasão dos 

alemães da zona livre (MARCEL, apud PLOURDE, 1985, p. 273). Ou por sofrimentos mais 

pessoais como a morte da irmã de Jaqueline por uma pleuresía (MARCEL apud PLOURDE, 

1985, p. 298); e, em outras ocasiões, com a alegria de sucessos como as bodas de seu filho no 

outono de 1943 ou com a esperança, cada vez mais certa, da derrota da Alemanha. 

 

Por mais dolorosa que tenha sido a vida cotidiana, sobretudo, durante as 

últimas semanas (da ocupação alemã), ela foi mitigada e iluminada pela 

certeza de que a vitória já estava alcançada: tal foi o caso, sobretudo, depois 

do desembarque da Normandia (MARCEL, 1971a, p. 223). 

 

A notícia do desembarque “foi um dos grandes momentos de nossa vida, antecipando-

se à hora sublime, do 26 de agosto de 1944, em que vimos De Gaulle entrar na praça de Notre-

Dame de Paris” (MARCEL, 1971a, p. 223). A tensão contínua das últimas semanas seria, por 

fim, recompensada com a definitiva libertação de Paris (MARCEL, 1935a, p. 47). 
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No início de maio de 1945, a Alemanha se rende e, três meses mais tarde, também o 

faz o Japão, terminando assim o conflito, que havia devastado meia Europa. A família Marcel 

já estava vivendo, em Paris, desde o casamento de Jean-Marie, em outubro de 1943. E 

começava assim uma nova etapa, não somente na Europa, mas também na vida de Marcel. 

Depois da guerra, Marcel retomou algumas das ocupações que teve que abandonar ao 

sair de Paris. Voltou a organizar os encontros filosóficos, mesmo que em condições muito 

variáveis (MARCEL, 1971a, p. 36), tanto com estudantes como com filósofos ou intelectuais. 

Também começou a escrever, de maneira regular, uma crônica de dramas em Notícias 

literárias. Trabalho que manterá durante vinte anos, sem interrupções, a não ser por alguma 

enfermidade ou alguma viagem; “eu gostava muito de escrever críticas do drama e mantive até 

o final esse zelo” (MARCEL, 1935a, p. 50). 

Durante algumas semanas, Marcel fez parte do Comitê Nacional de Escritores, para 

julgar aqueles que, dentre os representantes das letras francesas, fossem considerados suspeitos. 

 

Eu tentava, por demais em vão, fazer prevalecer um espírito de equidade e 

moderação entre estes homens, dos quais, muitos, sobretudo os comunistas, 

estavam inclinados a mostrarem-se implacáveis. Como Jean Paulhan, na 

mesma época e pelas mesmas razões, não tardaria em retirar-me desta 

comissão, constatando a inutilidade dos meus esforços (MARCEL, 1971a, p. 

226). 

 

Pelo seu delicado sentido de justiça, Marcel se esforçava para olhar para cada pessoa 

dentro de sua situação concreta fugindo de generalizações ou preconceitos cômodos. De fato, 

Marcel diz: “me encontrei na situação paradoxal de ter que defender pessoas cujo 

comportamento durante a ocupação eu havia desaprovado expressamente, contra esse 

sectarismo” (MARCEL, 1935a, p. 47), o qual não significava, em absoluto, que fosse 

indulgente com quem colaborou com o nazismo (MARCEL, 1971a, p. 268). 

Há algum tempo, Marcel havia descoberto o valor que tem essa situação concreta, em 

cada pessoa, assim como a importância de se comprometer com a realidade, dando assim um 

norte para a missão do filósofo: “De nenhuma maneira, penso que [o filósofo] possa permanecer 

como simples espectador ali onde certos valores fundamentais estão questionados. Fique claro 

que aqui estou pensando na opção pela justiça e pela verdade” (MARCEL, 1971a, p. 227). 

Porém, ele bem sabia que as palavras podem se converter em abstrações, que se voltam 

contra o próprio homem: “É preciso desconfiar destas palavras quando são escritas em 

maiúsculo fora de um contexto determinado” (MARCEL, 1971a, p. 227). Cada vez mais estou 

convencido de que ali onde a justiça se desviou da sua base “[...] o filósofo deve tomar posição 

e isto, necessariamente, fazendo abstração de sua opinião pessoal” (MARCEL, 1971a, p. 227). 



60 
  

Precisamente, por este motivo se deterioraria sua relação, até então cordial, com 

filósofos existencialistas como Sartre ou Simone de Beauvoir. Marcel se sentiu indignado “pelo 

cinismo com que se escrevia falsidades contra os princípios eternos do direito” apoiando, 

incondicionalmente, os tribunais de exceção, apesar da falta de imparcialidade destes 

(MARCEL, 1971a. p. 224). 

No ambiente do pós-guerra, o existencialismo de Sartre se beneficiou da repulsa dos 

totalitarismos em favor da existência individual. Também Marcel tiraria, involuntariamente, 

benefício desta situação. No congresso de Filosofia de Roma, em 1946, descobriu com surpresa 

que, na Itália, estava sendo considerado como um líder e se chamava “existencialista cristão”; 

era uma maneira consoladora de poder opor um “existencialismo bem-pensante” ao 

“existencialismo mal pensante” do autor de O ser e o nada (MARCEL, 1971a, p. 229). 

Sartre contribuiu com esta denominação dizendo, em sua imponência, que ele e 

Heidegger eram representantes do “existencialismo ateu”, enquanto que Jaspers e Marcel 

seriam do “existencialismo cristão”. Porém, para Marcel, nem Heidegger podia ser identificado 

com o ateísmo, nem ele mesmo aceitava a etiqueta de cristão. 

 

Se existe, como penso, uma filosofia da existência, não creio que possa chegar 

a ser um ismo sem se trair. Isto é particularmente manifestado, no que me 

concerne, já o disse, no meu teatro, onde se manifesta o caráter existencial de 

minha obra, e não é por acaso que eu não tenha escrito nunca um tratado do 

gênero de O Ser e o nada no qual meu pensamento tenha tomado corpo em 

fórmulas transmissíveis (MARCEL, 1971a p. 230). 

 

Se havia algo que no pensamento de Marcel se havia definido, cada vez mais, com 

maior intensidade, era a rejeição de qualquer visão abstrata da realidade, do que as ideologias 

e sua cegueira davam boa amostra (MARCEL, 1996, p. 36). O risco de desembocar, em uma 

concepção absolutamente desumanizada do homem, era patente. Por isso, a filosofia de Marcel 

não tolerava ser aprisionada pela esquematização dos conceitos (MARCEL, 1968b, p. 67). 

Desta mаneira, Mаrcel diz, em sua filosofia que não tem sentido a distinção entre 

especiаlistas e não-especiаlistas: 

 

alguém que não tenha nenhuma espécie de cultura filosófica, porém que tenha 

uma experiência humana profunda, me resulta infinitamente mais qualificado 

para entrar em comunicação comigo que tal professor de filosofia ou tal ou 

qual especialista (MARCEL, 1977, p. 249). 

 

Assim, Marcel resgata o caráter profundamente filosófico da experiência humana. Sua 

filosofia é “uma filosofia da existência”, pois introduz temas existenciais; porém, não é um 

“existencialismo”, porque não pretende abarcar, sistematicamente, a estrutura da existência 
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humana. E não se pode abarcar a existência, porque é ela que abarca o ser humano. O único 

método de abordagem é o aprofundamento. Marcel não podia aceitar, por isso a etiqueta de 

“existencialista cristão”, que quiseram impor no Congresso de Roma.  

Seja como for, naquele Congresso, a obra de Marcel começou a alcançar notoriedade 

e isto se traduziria “nos convites cada vez mais numerosos que me fariam os países 

estrangeiros” (MARCEL, 1971a, p. 231), assim como nas traduções de suas obras em vários 

idiomas.  

1.3 A angústia e os problemas do nosso tempo - Da agonia do século à busca de 

sentido. A função da filosofia e o compromisso do filósofo 

 

1.3.1 O problema da técnica15 (technique) 

Sem dúvida nenhuma, uma reflexão sobre o sentido da vida, em Marcel, não poderia 

ignorar o problema da técnica nos seus escritos. Marcel fez uma reflexão sobre a técnica, que 

se poderia chamar de equilibrada, porque ele mostra a legitimidade da mesma e, ao mesmo 

tempo, alerta para os seus perigos. 

Marcel define a técnica como um conjunto de processos metodicamente elaborados, 

portanto, capazes de serem ensinados e reproduzidos para assegurar a realização de um fim 

concreto e determinado. E a técnica, assim definida, não pode ser considerada má; em si mesma, 

é um bem ou a expressão de um bem, pois é uma certa especificação da razão, aplicada ao real. 

Não faz sentido condená-la, mas é importante sair da definição abstrata para averiguar a relação 

concreta, que tende a se estabelecer entre a técnica e o ser humano; aqui as coisas complicam 

(MARCEL, 1951a, pp. 63-64). 

De acordo com Marcel, uma técnica, para quem deve inventá-la, não é simples meio; 

é, pelo menos, temporariamente, um fim, pois deve ser achada e organizada; e se concebe muito 

bem que o espírito absorvido, nesse trabalho, tende a se distrair do fim real a que, em princípio, 

a técnica deve se subordinar. (MARCEL, 1951a, p. 64). 

Portanto, Marcel não demoniza a técnica: 

 

Repita-se, com insistência que não faria sentido considerar a técnica em geral 

ou uma técnica em particular afetada em si mesma de um índice negativo. 

Seria até mais exato dizer que, a rigor, uma técnica em si mesma é boa, por 

encarnar certa potência autêntica da razão, ou por introduzir na desordem 

                                                             
15 O problema da técnica é, de certa forma familiar, por que no mestrado em filosofia, esse tema apareceu com 

destaque na filosofia de Hans Jonas. A este autor se dedicou toda uma dissertação de mestrado, defendida na Itália 

e convalidada pela PUC do Rio. 
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aparente das coisas um princípio de inteligibilidade (MARCEL, 1951a, p. 46-

47). 

 

 Um problema ligado à técnica, talvez, seja o fato de que ela se apresenta cada vez 

mais, a seres de vida interior apagada, como meio infalível de um conforto generalizado 

essencial a sua concepção de felicidade (MARCEL, 1951a, p.47). 

Apesar do notável valor da técnica e do seu simbolismo para a espécie humana, ela 

pode se degradar e se perverter: 

 
[...] Lembremos esta verdade conexa: o êxito técnico surge cada vez mais 

como o sinal mais importante, se não único da superioridade humana, em um 

mundo absurdo ou informe. É certo que poderia haver nisto uma reivindicação 

prometeica não destituída da grandeza em si própria; mas degrada-se e 

perverte-se ao nível do consumidor (MARCEL, 1951a, p. 47). 

 

Marcel prossegue sua reflexão afirmando que o progresso técnico, pervertido em nível 

do consumidor, anima certa preguiça no indivíduo, favorece o ressentimento ou a inveja com 

que vêm se centrar sobre objetos precisos, independentes, de qualquer limitação nem mesmo a 

do gosto requintado do amador na escolha dos objetos colecionados (Cf. MARCEL, 1951a, p. 

48). Marcel alerta, ainda, para o perigo da idolatria aliada à técnica: 

 
[...] A verdade é que os progressos da técnica expõem cada vez mais o homem 

à tentação de atribuir aos seus êxitos um valor intrínseco que não podem ter, 

de modo algum. Poderia dizer-se simplesmente que o progresso técnico expõe 

o homem ao perigo da idolatria (MARCEL, 1951a, p. 50). 

 

Ainda existe o problema da ação aviltante da técnica: 

 
[...] Surge em plena luz a ação aviltante da técnica. É a noção mesma da vida 

que se avilta, e o resto vem por acréscimo. Poderia até perguntar-se se o 

homem da técnica não acaba por considerar a vida mesma como técnica 

imperfeita, onde o mau acabamento fosse regra (MARCEL, 1951a, p. 49). 

 

Marcel faz uma leitura muito lúcida da técnica, quando diz que ela seria totalmente 

benéfica, quando ao serviço de uma atividade espiritual dirigida para fins superiores; assim, no 

plano internacional seria dom inestimável, quando exercida em benefício de uma humanidade 

unificada, ou melhor, em busca de um consenso. Como isto não aconteceu, a técnica pode se 

transformar, em maldição (MARCEL, 1951a, p. 50). 

Contudo, Marcel defende que a técnica em si mesma, não é expressão do pecado. Seria 

insensato ver na técnica, em si própria, uma expressão do pecado, mas é visível que no momento 

histórico, se por qualquer motivo cedem ou fraquejam as técnicas, em que repousa a vida 
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civilizada, o regresso à barbárie se verifica com rapidez desconcertante (MARCEL, 1951a, p. 

50). 

Portanto, não se trata de incriminar as técnicas em si, pois quando preenchem 

exatamente a sua função, elas têm um objetivo louvável, o caso é inteiramente diverso se elas 

reivindicam um primado sobre o fazer e não sobre o ser (MARCEL, 1951a, pp. 55-56). Um 

problema sério, no mundo da técnica, segundo Marcel, é que a vida é cada vez menos amada e 

mais desprezada (MARCEL, 1951a p. 71). 

Já que Marcel condena as guerras, também critica toda e qualquer técnica, que esteja 

à serviço da mesma. Aqui Marcel lembra muito o filósofo Hans Jonas, que também está 

preocupado com a responsabilidade ligada à técnica. Marcel diz que a guerra também é obra de 

técnicos e que, apesar das tentativas feitas, no passado, para justificar a guerra ou, pelo menos, 

reconhecer-lhe algum valor espiritual, deve proclamar-se bem alto que a guerra, no aspecto 

atual é o próprio pecado, mas se tem de reconhecer que e é cada vez mais obra de técnicos (diz 

Marcel); apresenta o duplo caráter de aniquilar populações inteiras sem distinção de idade, nem 

de sexo e de ser cada vez mais conduzida por um pequeno grupo de homens poderosamente 

abastecidos, que dirigem as operações do fundo de um laboratório. Assim, por uma conjunção 

fortuita, as sortes da guerra e da técnica estão indissoluvelmente ligadas (MARCEL, 1951a, p. 

62). 

Muito semelhante à posição do Hans Jonas, Marcel diz que: “Deve-se declarar, neste 

sentido, que a estatização da ciência e da técnica é das piores calamidades do nosso tempo” 

(MARCEL, 1951a, p. 63). 

A questão central, que Marcel destaca no tocante à técnica é que esta pode se tornar 

um problema para a reflexão e um ofuscamento do mistério. Por consequência, a técnica poderá 

também ofuscar o sentido da vida. 

 
As máquinas de calcular são realmente admiráveis e, por mim, ignoro até onde 

a sua perfeição poderá chegar. Mas sabemos com certeza que nunca haverá 

máquina capaz de interrogar-se sobre as condições de possibilidade e os 

limites da sua eficácia. Aqui surge a conexão íntima entre reflexão e mistério, 

que está no princípio de toda a minha obra. Ora, temos de reconhecer que 

quanto mais as técnicas progridem mais a reflexão recua – e o fato não me 

parece fortuito. (Esta afirmação de Marcel, no nosso modo de ver, carece de 

maior aprofundamento e confronto com outros autores.) Não digo que a 

conexão seja verdadeiramente fatal; mas o que parece certo é que o progresso 

e, especialmente, a difusão externa das técnicas tendem a criar uma atmosfera 

espiritual, ou melhor, anti-espiritual, minimamente favorável ao exercício da 

reflexão (MARCEL, 1951a, p. 12). 

 

As técnicas de envelhecimento são, também, uma preocupação para Marcel: 
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As técnicas, ao tornar o homem um ser envelhecido, promovem um 

humanismo degradado, que só pode ser superado mediante o amor, que é um 

amor encarnado. Não se trata de renunciar às técnicas nem às conquistas da 

ciência, mas mobilizar as forças espirituais para deter esse processo de 

decadência (MARCEL, 1951a, p.45-46). 

 

É interessante notar que não se trata de demonizar as técnicas, mas de humanizá-las. 

Que sirvam para a promoção do homem e nunca a sua degradação. 

 

1.3.2 Técnicas de aviltamento (les techniques d´avilissement): a degradação da 

espécie humana e a negação do seu sentido 

 

As técnicаs de aviltаmento se mostrаm um dos temаs mаis autênticos da filosofia de 

Gаbriel Mаrcel. Certаmente, como fruto dаs rеflexõеs sobre as guerrаs. Dаí a grаnde rеlevância 

pаra o estudo. Em Mаrcel, pаra fаlar de técnicаs de aviltаmento, não se pode deixаr de evocаr, 

imediаtamente, o emprеgo mаciço e sistеmático pеlos nаzistas, especiаlmente, nos cаmpos de 

concentrаção. Tаlvez, aqui se possa esboçаr uma tentаtiva de dеfinição prévia. Em sеntido 

rеstrito, Mаrcel entеnde por técnicаs de aviltаmento procеssos intencionаis pаra atаcar e 

dеstruir, em indivíduos de cаtegoria determinаda, o rеspeito de si mеsmo, trаnsformando-os 

pouco a pouco em rеsíduo, que se considеra tаl e só pode desesperаr não só intelectuаlmente, 

mаs até vitаlmente, de si próprio (MАRCEL, 1951a, p. 36). Vendo essa dеfinição de Mаrcel 

sobre as técnicаs de aviltаmento, como não lembrаr as atrocidаdes cometidаs nos cаmpos de 

concentrаção nаzista? 

Está claro, portanto, que Marcel vê nas técnicas de aviltamento uma tentativa de 

degradação da espécie humana e da negação do seu sentido. Marcel ilustra a definição de 

técnica de aviltamento com a seguinte citação, retirada de Trois Bagnes (p. 128-129): 

 
[...] Os alemães, escreve Jacqueline Richet16, a propósito de Ravensbruck, 

tentavam envilecer-nos por todos os meios. Exploravam todas as covardias 

(lâchetés), excitavam todas as invejas, suscitavam todos os ódios. Só um 

esforço de cada dia mantinha a integridade moral (MARCEL, 1951a, p. 37). 

 

Para ilustrar, ainda mais, o poder das técnicas de aviltamento, Marcel se reporta a outra 

obra “Vingt mois à Auschwitz”: 

 

[...] Depois de horríveis pormenores sobre as cabanas do campo de 

Auschwuitz, escreve Lewinska17: “Compreendi então! Compreendi que não 

                                                             
16 Có-autora do livro “Trois bagnes”, juntamente com Charles Richet e Olivier Richet. 
17 Lewinska Pelagia é autora do livro “Vingt móis à Auschwitz”, Nagel, 1945. 
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se tratava de desordem nem de falta de organização mas, pelo contrário, de 

uma ideia amadurecida, consciente, que presidira à instalação do campo. 

Tinham-nos condenado a morrer no nosso próprio lodaçal, a afogar-nos na 

lama, nos nossos excrementos; tinham querido rebaixar, humilhar em nós a 

dignidade humana, calcar-nos até o nível de animal feroz, inspirar-nos horror 

e desprezo de nós mesmos e de quantos nos cercavam. Tal o fim, tal a ideia! 

Os alemães compreendiam-no; sabiam que não podíamos olhar uns para os 

outros sem repugnância. Não é preciso matar um ser humano no campo para 

fazê-lo sofrer. Basta um pontapé que o faça cair na lama. Cair equivale a 

morrer. O que se levanta já não é um ser humano, mas um monstro ridículo, 

amassado em lama” (LEWINSKA apud MARCEL, 1951b, Les hommes 

contre L´humain, pp. 61-62; 37-38). 

 

Para Marcel, não se tratava, portanto, para os carrascos, apenas de mergulhar as vítimas 

em condições materiais tão abjetas, que as levariam, muitas vezes, a contrair hábitos bestiais; 

tratava-se, mais sutilmente, de degradá-las, animando a espionagem recíproca, fomentando o 

ressentimento, a suspeita mútua; de envenenar as relações humanas desde a origem, para que 

aquele que devia ser para o outro um camarada, um irmão, fosse um inimigo, um demônio, um 

íncubo: 

[...] Era com plena consciência que os alemães poluíam nos povos o que há 

melhor, mais nobre, misturando-o com a pior podridão moral. Inoculava-se 

propositadamente o bacilo da depravação em seres humanos, para 

desmoralizá-los, matá-los moral e fisicamente, como piolhos e micróbios; e 

como os piolhos se incrustavam nos nossos corpos indefesos, o lodo do campo 

– prostitutas, ladras, criminosas de direito comum - penetrava na nossa vida 

social; e a esse lodo confiavam os alemães o cuidado de nos vigiar, e dele 

tinham feito um “escol”, massacrador de funcionários 1945 (LEWINSKA 

apud MARCEL, 1951b, p. 37-38). 

 

É, talvez, o que poderia se considerar o mais monstruoso crime coletivo da história 

18ressalta Marcel: 

[...] só imaginações intoxicadas poderiam tê-lo concebido. Mas espanta-nos 

pensar nos inumeráveis agentes de execução necessários para realizá-lo. 

Sabemos, muito mais, pelos que escaparam, que esses agentes estavam longe 

de ser todos alemães. Também aqui a explicação racista é absolutamente 

insuficiente. Devemos alegrar-nos com isso, porque seria deplorável, parece-

me, voltar contra os alemães o miserável modo de argumentação de que eles 

próprios abusaram tão lastimavelmente, tão estupidamente. Diga-se de 

passagem, as violências ignóbeis a que os alemães recorreram contra as 

vítimas israelitas, antes da exterminação, como o uso da estrela e disposições 

anexas, são outros tantos exemplos reveladores das técnicas de aviltamento 

(MARCEL, 1951b, p. 38). 

 

As técnicas de aviltamento têm por finalidade aviltar uma categoria de seres a seus 

próprios olhos: 

                                                             
18 O itálico é de Gabriel Marcel. 
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Em linguagem diferente, mas homóloga, podemos dizer que essas 

técnicas abomináveis só podem exercer-se quando, deliberadamente, 

nos recusamos a olhar o homem como criado à imagem de Deus; talvez 

pudesse até dizer-se, simplesmente, como um ser criado (MARCEL, 

1951a, p. 53-54). 

 

Claro que os carrascos tentaram justificar o uso das técnicas de aviltamento, mas 

Marcel considerou as justificativas insuficientes e utilitárias: 

 
[...] aqui surge um problema singular. Mesmo no ponto de vista dos carrascos, 

qual rudimento de justificação para tais métodos? Decerto pode alegar-se o 

interesse da segurança dos carrascos em desenvolver no campo tudo quanto 

dividia os presos e impedia a formação do espírito de corpo ou de 

solidariedade, sempre capaz de provocar motins ou rebeliões (MARCEL, 

1951b, p. 38-39). 

 

Pode-se pensar aqui, assegura Marcel, tanto na arma atômica como nas técnicas de 

aviltamento, tais quais foram e são usadas nos Estados totalitários sem exceção (cf. MARCEL, 

1951b, p.18). 

No entanto, o caráter das referidas técnicas de aviltamento (tecniques d´avilissement) 

consiste, precisamente, em “fazer o indivíduo perder contato consigo mesmo, pô-lo literalmente 

fora de si, a ponto de poder renegar com convicção atos a que se dera sem reserva e até acusar-

se sinceramente de outros que não cometeu” (MARCEL, 1951b, p. 20). Marcel prossegue 

dizendo que: “o estado de aviltamento ou de alienação” revela-se no fato de serem as massas, 

essencialmente, fanatizáveis, a propaganda as eletriza, mantém nelas não a vida, mas a 

aparência da vida, tal qual se manifesta nos tumultos e nas revoluções (Cf. MARCEL, 1951b, 

p. 13). 

Entretanto, essas técnicas de aviltamento já tinham sido empregadas antes. Apenas 

foram aperfeiçoadas no decorrer da história: 

 

[...] Afirmaram-me, recentemente, que no processo dos Templários, no tempo 

de Filipe o Belo, confissões foram obtidas por processos que não deviam 

limitar-se à tortura física, pois ulteriormente, no decurso de segunda e última 

retratação, os acusados, voltando à sua consciência inicial, declaravam ter-se 

acusado sinceramente de atos que não tinham praticado.  Esta sinceridade não 

parece explicável só pela tortura física. Somente os processos execráveis de 

manipulação psicológica, postos em prática há certo tempo em muitos países, 

em tão diferentes latitudes, podem provocá-la (MARCEL, 1951b, p. 20-21). 

 

Existe uma relação intrínseca entre as técnicas de aviltamento, a humilhação e o 

envilecer. De acordo com Marcel, a vontade de humilhar é uma disposição específica, que pode 
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se manifestar fora da representação precisa de qualquer fim, e nada mais importante que 

procurar uma noção mais justa dessa vontade de humilhar. 

Teoricamente, prossegue Marcel, poderia decerto se observar que há diferença entre 

envilecer e humilhar, pois um ser pode se aviltar e não ter consciência disso. Entretanto, no 

concreto, a distinção se desvanece, sendo quase inconcebível que o ser, ainda o mais 

radicalmente envilecido, não seja penetrado por clarões de consciência e não meça então a 

profundidade da queda. Por outro lado, o ser que se pretende aviltar não é, necessariamente, 

aquele a quem se reconhece certa dignidade inicial. Aqui, a verdade é tão sutil que é quase 

inapreensível. O perseguidor tenta destruir em um ser a consciência, ilusória ou não, que esse 

ser tem de início sobre o seu próprio valor. É preciso que ele, aos seus próprios olhos, seja o 

que dele julgam ou fingem julgar, sendo preciso que aquele que nada vale reconheça a nulidade 

própria, e não basta reconhecê-la intelectualmente,  há de senti-la como se sente o cheiro da 

decomposição que obriga a tapar o nariz (Cf. MARCEL, 1951b, p. 39-40). 

 Marcel se interroga a respeito do sentido de tal humilhação e esboça uma resposta: 

 

[...] Em primeiro lugar, repito, por ser o único meio de tê-lo à nossa mercê; 

um ser com um mínimo de consciência do seu valor é capaz de reações se não 

perigosas, pelo menos incômodas. Por outro lado, degradando a vitima, o 

perseguidor reforça o sentimento da superioridade própria; põe em princípio 

que o outro já era, virtualmente, o ser de refugo em que se tornou e, portanto, 

é justo tratá-lo com o máximo rigor. Hediondo círculo vicioso que a reflexão 

deve desmascarar (MARCEL, 1951b, p 40). 

 

Não seria surpresa se depois de uma apurada observação, nos meios de comunicação 

atuais, se constatassem que as técnicas de aviltamento continuam vivas e exercendo os 

respectivos papéis, ainda que camuflados. 

 

1.3.3 A propaganda como técnica de aviltamento e de perda de sentido 

 

Este tema, tão bem refletido por Marcel, é de uma atualidade assustadora. Sobretudo, 

destaca-se a capacidade que a propaganda tem de induzir os indivíduos ao consumismo e, de 

certa, forma, desvirtuá-los do verdadeiro sentido da vida que, em Marcel, é algo aberto e que 

depende de uma abertura ao transcendente. 

Segundo Marcel, a propaganda é um meio corruptível e corruptor que tende à sedução 

e, portanto, ao engano. A situação é ainda muito pior, quando a propaganda é colocada a serviço 

do Estado ou de um partido único, pois então pode se tornar um dos maiores meios que existem 

para sustentar uma ditadura (Cf. MARCEL, 1951b, p. 41): 
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[...] a propaganda é, essencialmente, corruptível (e também corruptora); isto é 

tanto mais verdadeiro quanto ela tende a se tornar meio de sedução. Quanto 

mais vasto for o papel representado pelo dinheiro, mais suspeita será a 

propaganda (MARCEL, 1951b, p. 42). 

 

No local em que a propaganda se desorbita, a situação é infinitamente mais perigosa e 

onde cessa de exercer-se na esfera de uma empresa determinada e se torna estatal, isto é, onde 

o próprio Estado tende a se comportar como partido. A história contemporânea mostra super 

abundantemente, que o flagelo chamado partido único abre o caminho a esse escândalo da 

propaganda de Estado, no qual o partido único é sempre a raiz ou o suporte das ditaduras 

modernas (Cf. MARCEL, 1951b, p. 42). 

Marcel descreve o que seria “uma psicologia da propaganda”, a serviço dos interesses 

da época: 

 

[...] É preciso conhecer bem o estado de espírito do adversário que se pretende 

convencer, para simular, de início, uma simpatia, sem o que se fica sem ação 

sobre ele, evitando, bem entendido, ir até o fundo do que ele pensa. Trata-se, 

em suma, de referenciar as fraquezas da posição adversa e explorá-las 

habilmente, dando ao adversário o menos possível o sentimento de estar 

combatendo-o (MARCEL, 1951b, p. 43-44). 

 

Embora a propaganda não possa ser classificada, globalmente, entre as técnicas de 

aviltamento, há que se reconhecer que entre uma e outras existe íntimo parentesco, mas para 

isso é necessário ter uma ideia clara da propaganda (Cf. MARCEL, 1951b, p. 41). 

Sobre a propaganda como técnica de aviltamento, Marcel vai dizer que: 

 

[...] Consideramos que uma técnica como a propaganda, pode aviltar aqueles 

sobre quem ela exerce e cujo respeito é prova de profundo desprezo. Toda 

propaganda implica, em suma, a pretensão de manipular consciências 

(MARCEL, 1951b, p. 54-55). 

 

A propaganda é, para Marcel, o desconhecimento cínico daquela ordenação das 

consciências para a verdade, que os grandes racionalistas não importando o que se pensa da 

metafísica, tiveram a glória imperecível de pôr em plena luz (Cf. MARCEL, 1951b, p. 55) 

 

1.3.4 Na desesperança no mundo atual, a busca pelo sentido. O compromisso da 

filosofia e do filósofo 

 

Como consequência do que foi dito antes com relação ao contexto do homem atual, 

pode-se concluir, com Marcel, que o homem está em agonia: 
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[...] Cerca de três quartos de século depois da afirmação de Nietzsche: - Deus 

está morto – outra afirmação, menos proferida do que murmurada na angústia, 

agora lhe faz eco: o homem está em agonia [...] Dizer que o homem está na 

agonia não é julgá-lo em presença de um acontecimento exterior, como por 

exemplo a destruição da Terra por um cataclismo sideral, mas perante 

possibilidades de destruição completa de si mesmo, existentes nele, desde que 

faça mau uso, uso ímpio de suas capacidades. Podemos pensar aqui tanto na 

arma atômica como nas técnicas de aviltamento (avilissement) tais quais 

foram e são usadas nos Estados totalitários sem exceção (MARCEL, 1951b, 

p. 17-18). 

 

De acordo com Marcel, a relação entre estas duas afirmações: “Deus está morto” e “o 

homem está em agonia” (l´homme est en agonie), é não só complexa, mas profundamente 

equívoca. Pode-se perguntar se o grito nietzschiano não pressupunha uma situação concreta, já 

ligada a uma espécie de abuso prévio de que os homens eram culpados. Tem de se reconhecer 

que esta relação é concreta ou existencial e não lógica; quer dizer, é evidentemente impossível 

extrair analiticamente da afirmação de Nietzsche a segunda, que ele próprio talvez 

subscrevesse, pelo menos no último ou no penúltimo período da sua vida consciente, mas 

provavelmente sem perceber todos os “harmônicos”. 

Para Marcel, a constatação de que o homem está em agonia poderia levar a encontrar 

o Deus vivo, e não a morte de Deus de Nietzsche. Diz ele: “também se poderia perguntar se não 

é a partir da segunda indicação que é possível colocar a primeira questão e encontrar o Deus 

vivo” (Cf. MARCEL, 1951b, p. 18). 

O próprio indivíduo, em qualquer país, não só está dependente, mas em grande número 

de casos se vê obrigado a atos que a sua consciência reprova. Em um país, que reconheça os 

geralmente chamados direitos da pessoa humana, subsistem certas garantias; mas acrescente-se 

que tais garantias são cada vez em menor número e se reduzirão ainda, progressivamente, salvo 

o caso, atualmente, muito improvável, de radical mudança no curso das coisas (Cf. MARCEL, 

1951b, p.19). 

Marcel dedica um dos capítulos do seu livro L´Homme Problematique ao tema da 

missão do filósofo. A seguir se pode ver como Marcel faz uma espécie de chamado para que o 

filósofo busque dar uma resposta às angústias do homem contemporâneo: 

 

[...] Penso que, ao filósofo digno da sua missão, incumbiria combater 

diretamente as forças desonestas (sournoises) que tendem à neutralização do 

passado e pela sua ação conjugada suscitam o que chamarei insularização 

(l´insularisation) temporal do homem contemporâneo. Neste, como em muitos 

outros aspectos, penso que deveria restaurar-se a unidade de visão poética e 

da criação filosófica de que os grandes pré-socráticos nos dão alguns dos 

primeiros exemplos conhecidos (MARCEL, 1955a, p. 34-35). 
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Assim, notamos que a filosofia marceliana, além de partir da vida concreta, também é 

um chamado a dar respostas para a questão do sentido mais profundo da vida. Desta forma, é 

uma filosofia que não se restringe a um saber meramente acadêmico. 

 

1.3.5 Uma filosofia para além da abstração 

 

Em várias obras, Marcel aborda o problema do espírito de abstração e suas 

consequências para a vida, para o sentido da vida. Na obra Les Hommes contre L´humain, de 

1951, Marcel dedica vários parágrafos a este tema. Já no prefácio da referida obra, contra o 

espírito de abstração, ele diz o seguinte: “Toda a minha obra filosófica é um combate obstinado 

e sem tréguas contra o espírito de abstração” (MARCEL, 1951b, p. 7). 

Segundo Marcel, os filósofos idealistas substituíram o estudo do homem, tal e como 

ele é, por elucubrações sobre o que deveria ser ou, inclusive, “sobre a imagem demasiadamente 

complacente que corre o risco de fazer-se de si mesmo quando sua atenção se concentra em 

uma essência imprudentemente dissociada do dado existencial” (MARCEL, 1951b, p. 130). 

Marcel, desde os escritos inéditos de 1911-1912, já contestava toda filosofia 

encarcerada em abstrações (Cf. MARCEL, 1951b, p. 7). Por isso mesmo, Marcel é um crítico 

da Revolução Francesa por se basear em princípios abstratos, tais como: o da igualdade. A isto 

Marcel chamou de fanatismo igualitário. 

O primado do concreto, dos dramas da existência, sempre impactou Marcel. Assim, 

ele mesmo diz que: 

 

[...] a indignação sentida ao pensar nos morticínios de Setembro19, ou em 

outros crimes coletivos não difere afinal, essencialmente, da que em mim 

despertaram, em data recente, os horrores do nazismo ou do estalinismo ou as 

ignomínias de certa depuração (MARCEL, 1951b, p. 8). 

 

Segundo Marcel, também o tema da liberdade requer uma contextualização na 

realidade concreta para uma melhor compreensão: 

 

[...] não me parece que esta pergunta (que é um homem livre?), possa discutir-

se utilmente em abstrato, quer dizer, sem referência a situações históricas, 

aliás, consideradas na máxima amplitude; na verdade, o próprio do homem é 

estar em dada situação – o que certo humanismo abstrato corre sempre o 

perigo de esquecer (MARCEL, 1951b, p. 17). 

 

                                                             
19 Referência aos massacres da Revolução francesa. 



71 
  

Marcel estabelece estreita relação entre o horror, a violência coletiva e o espírito de 

abstração. Para ele, “o espírito de abstração é de essência passional e, inversamente, a paixão 

gera o abstrato” (MARCEL, 1951b, p. 9). Desde muito cedo, Marcel compreendeu a dificuldade 

de alicerçar a paz e, por consequência, o sentido da vida, em abstrações. 

 

1.3.6 Superar a crise dos valores como compromisso da filosofia 

 

Para Marcel, o fato hoje dominante em um plano que não é do acontecimento, isto é, 

do notificável, é que a vida já não é amada, pois nada se parece menos com o amor à vida do 

que o gosto doentio do prazer instantâneo. Quebrou-se certo elo nupcial entre o homem e a 

vida. É curioso notar que esta ruptura parece ter coincidido, historicamente, com a constituição 

progressiva da biologia como ciência. Pode se dizer que a ruptura ocorreu toda vez que o sentido 

sobrenatural não se manteve (Cf. MARCEL, 1951b, p. 139-140). Nas palavras do próprio 

Marcel: “A questão dominante é hoje a de saber como pode reatar-se a ligação, como reascender 

o amor da vida em seres que parece não o sentirem de modo algum” (MARCEL, 1951b, p. 

140). 

Mais uma vez se deve procurar entender o tema do valor, em termos mais concretos, 

mais existenciais, assim como outros temas. 

 

[...] os valores universais são calcados aos pés e, não pensemos aqui 

demasiado no bem em si, no verdadeiro em si – não gosto muito desse 

platonismo, mas antes pensemos nesses mesmos valores no seu âmbito 

referencial, isto é, enquanto conferem à existência - a toda existência humana 

- a sua dignidade própria (MARCEL, 1951b, p. 53). 

 

O próprio Marcel explica o que entende por crise de valores: 

 

[...] que deve entender-se por crise dos valores? O terrível mal-estar espiritual 

da humanidade (falo em especial, da Europa e da Ásia, mas talvez da América, 

tanto quanto ela se liga ainda diretamente à Europa), resulta de estar 

produzindo uma espécie de transvalorização maciça, ou o que podia chamar-

se mais simplesmente uma mudança completa de horizonte espiritual 

(MARCEL, 1951b, p. 122). 

 

De acordo com Marcel, esta redução da vida ao imediatamente vivido e a vitória da 

técnica promovida pelo cinema, rádio, pela mídia em geral, só pode conduzir a uma grosseria 

quase sem precedente (Cf. MARCEL, 1951b, p. 137). 

Marcel questiona uma noção de valor que, em vez de ter as bases na ontologia, foi 

transportada do mundo da economia: 
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[...] Vou partir da hipótese de que alguma coisa ficou irremediavelmente 

perdida ou, pelo menos, comprometida, desde o aparecimento da noção de 

valor em filosofia; em filosofia, digo, porque em economia política houve uma 

investigação técnica sobre a natureza dos valores. (Mais l´erreur n´aurait-elle 

pas consisté à transposer, par une extrapolation illicite, dans le domaine des 

essences ou de l´etre, une notion en réalité relative au cycle empirique de la 

production, de la répartition, de la consommation?) Não terá consistido um 

erro transpor indequadamente para o domínio da espécie ou do ser, uma noção 

específica ao ciclo empírico de produção, distribuição e consumo? 

(MARCEL, 1951b, p. 126). 

 

Desta forma, Marcel é levado à afirmação, decerto paradoxal, de que a instauração da 

ideia de valor em filosofia, ideia quase desconhecida dos grandes metafísicos do passado, pode 

ser um sinal de algum tipo de avaliação fundamental do campo filosófico (est comme le signe 

dune sorte dévaluation fondamentale; portant sur la réalité elle-même) (Cf. MARCEL 1951b, 

p. 127). 

De certa forma, Marcel mostra o caminho para uma verdadeira filosofia dos valores:  

 

[...] uma filosofia dos valores erra ao empregar um termo que, 

irresistivelmente, evoca ideias de medida, portanto, de escolha, para designar 

uma coisa de ordem inteiramente diversa. Entretanto, não cedamos à tentação 

de objetar, de coisificar o que se discute: há uma perspectiva central de onde 

deve considerar-se o que, impropriamente, chamamos valor; e é essa 

perspectiva que devemos examinar primeiro (MARCEL, 1951b, p. 129). 

 

Portanto, a filosofia dos valores, tomando consciência de si e da confusão que a 

originou, bem como da secreta exigência que a anima, é suscetível de se transcender e  se 

encaminhar para o que infinitamente a ultrapassa (Cf. MARCEL, 1951b, p. 130). 

Para ser fiel à natureza, o valor não pode ficar submetido ao rendimento e à ideia de 

função: 

 

[...] insistamos em que a palavra inglesa work tem o sentido de valor e é 

diretamente aparentada com a palavra wert que em alemão é o termo técnico. 

Suponhamos que o conferencista fica quase áfono (aphone); o seu valor, irá 

diminuindo e, no limite, não valerá coisa alguma. Mas o valor assim figurado 

fica nas imediações do rendimento e da função (MARCEL, 1951b, p. 130). 

 

Para Marcel, o valor não consiste em uma fórmula abstrata (por exemplo, beleza ou 

liberdade em geral), pela qual alguém não se sacrifica, mas o que existe é o valor pessoal de 

vocação, “encarnado” em vida (Cf. MARCEL, 1944, p. 200). E ainda: “o característico do valor 

consiste em que encarna uma determinada função em relação à vida, a qual, de certo modo, 

imprime seu selo” (MARCEL, 1944, p. 197). Do valor dado para a vida recebe a consagração: 
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É indubitável que não haja valor, no sentido corrente da palavra, sem a 

vigilância de uma consciência, exposta sempre ao perigo de sucumbir ao 

sistema de seus caprichos e frivolidades, nascido espontaneamente em torno 

dela (MARCEL, 1944, p. 202). 

 

Nesse sentido, “o valor em uma vida cobra realidade a base exclusivamente da luta do 

espírito da verdade contra o eterno inimigo, a auto-complacência. [...] O valor é a substância da 

exaltação mesma” (MARCEL, 1944, p. 198-199). Esta exaltação, na qual consiste o valor não 

é uma explosão sentimental, mas sublimação do ser mesmo (surélévatíon de l´être même) 

mediante uma absoluta tomada de si mesmo, que lhe dá uma espécie de quietude sobrenatural, 

somente possível na presença das supremas realidades, especialmente da morte (MARCEL, 

1944, p. 199). O valor, portanto, sempre faz referência a um sacrifício. Valor, valentia e 

sacrifício têm uma relação fundamental (MARCEL, 1944, p. 201 e 290). 

Finalizando este capítulo cumpre apontar a relevância para o caminho que esta tese 

busca percorrer. O foco da pesquisa é a afirmação marceliana de que o anseio do ser humano 

pela busca de sentido da vida tem uma resposta na fé no Tu Absoluto. Este primeiro capítulo 

quis demonstrar que esta resposta vem ao encontro de uma sociedade e de uma humanidade 

mergulhada na desesperança, na angústia e na ausência de sentido. Marcel faz compreender as 

raízes desta angústia no homem problemático, no “homem do barraco”, que se desespera e 

proclama a morte de Deus. 

O texto mostrou o contexto das duas grandes guerras, que assolaram o planeta no 

século XX e como o próprio Marcel construiu a trajetória dele no âmago desses conflitos e dos 

seus próprios conflitos, que levaram Marcel ao encontro do Tu Absoluto. Demonstrou-se que 

apesar do enorme avanço da técnica, a angústia e os problemas persistem recrudescidos pelas 

técnicas de aviltamento. Este homem problemático está em agonia e vive uma crise dos valores, 

mas já está lançado um apelo à filosofia e ao compromisso do filósofo para a descoberta e a 

recuperação do sentido da vida. Está posto o apelo pela resposta a ser buscada no capítulo 

terceiro. No entanto, antes desta resposta, serão ainda expostas três principais correntes 

filosóficas, que Marcel aponta como filósofos da angústia e da ausência de sentido. É o tema 

do segundo capítulo. 
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CAPÍTULO II – A EXISTÊNCIA SEM PERSPECTIVA: A VIDA ENTRE O 

ABSURDO (CAMUS), A ANGÚSTIA E A LIBERDADE ABSOLUTA (SARTRE) E 

O SER PARA A MORTE (HEIDEGGER), NA LEITURA DE GABRIEL MARCEL 

 

Este capítulo pretende demonstrar como um mesmo contexto sócio-político-cultural 

pode gerar respostas diferentes para as mesmas perguntas. Está-se falando do século XX à luz 

das duas guerras mundiais, mencionadas no primeiro capítulo, cujo olhar de Gabriel Marcel já 

foi apresentado. 

Trata-se aqui de apresentar posições filosóficas, que divergem de Gabriel Marcel, 

apesar de coincidirem no estilo de fazer filosofia. Ainda mais: como a abertura ou não à 

transcendência, ao divino, a Deus, pode fazer toda diferença, quando o assunto é o sentido da 

vida. Serão vistas posições extremas e posições próximas à de Gabriel Marcel. Por isso mesmo, 

pretendo também expor as principais posições de alguns filósofos existencialistas 

contemporâneos a respeito do sentido da vida, que prescindem da Esperança em Deus 

considerado Tu Absoluto. Aqui, apenas deixa-se que os filósofos falem. Serão conhecidos os 

pensamentos para que mais para frente se possa compreender a originalidade de Marcel em 

relação a estes. Nos capítulos seguintes se tratará de responder a estes filósofos, por meio do 

pensamento de Gabriel Marcel, sempre em uma perspectiva de originalidade. 

Reitera-se que a tese é sobre Gabriel Marcel e como ele responde a questão do sentido 

da vida à luz da Esperança no Tu Absoluto. Portanto, não se pretende aprofundar o pensamento 

dos autores que seguem, mas apenas destacar aspectos do pensamento de cada um que geram 

um contraponto a Gabriel Marcel. 

 

2.1 Albert Camus (1913-1960) - o absurdo e a ausência de sentido20  

 

                                                             
20 Para as citações diretas e indiretas deste tema, optou-se pela tradução brasileira realizada por Ari Rotman e 

Paulina Watch. O Mito de Sísifo. Editora Record. 6ª edição. Rio de Janeiro. São Paulo: 2008.  
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Entre Albert Camus e Gabriel Marcel havia contatos, correspondências acadêmicas 

muito importantes. Inicialmente, já que houve a oportunidade de ter acesso a escritos inéditos 

de Marcel (portanto, ainda não publicados), estes serão apresentados através de uma tradução 

própria de várias correspondências trocadas entre Marcel e Camus. Estas correspondências se 

encontram na Associação “Présence de Gabriel Marcel”, Paris, França. São cartas dirigidas por 

Camus a Marcel. Embora não se saibam as respostas de Marcel, elas indicam que havia entre 

eles grande amizade e respeito. Entrando em detalhes: 

 

• Carta de 19 de Junho de 1952 - esta carta Camus agradece ao convite que 

Marcel lhe dirigiu de participar em um debate previsto para o dia 29 de Junho. 

Camus agradece amavelmente o convite, porém não aceita, pois nesta data prevista 

ele se encontrará ausente de Paris (ele só não especifica na carta o conteúdo do 

debate); 

• Carta de 01 Fevereiro (s/ano) - nesta carta Camus pede desculpas a 

Marcel por não ter respondido mais cedo, pois se encontrava doente e acamado. 

Camus partilha com Marcel que ele (Camus) acredita na simplicidade e na verdade 

das coisas, tanto quanto seu amigo Marcel (do resto não fala mais nada de 

importante); 

• Carta de 15 de Dezembro (s/ano) - Camus conta a Marcel que submeteu 

aos seus dois amigos Jean Grenier? E Marcel, o seu “Ensaio” (não fala do teor do 

projeto) para ler e lhe dar um retorno mais tarde; 

• Carta de 2 de Outubro de 1957- Camus partilha com Marcel o quanto o 

retorno, o julgamento e a crítica do seu “Ensaio” lhe agradou. Depois, ele não 

poupa elogios ao seu amigo Marcel pela ajuda e pela prontidão em ler o seu 

trabalho; 

• Carta de 4 de Janeiro de 1958 - Camus confessa sua admiração para com 

a pessoa de Marcel. Ele termina dizendo que homens como Marcel lhe encorajam 

e lhe inspiram confiança na sua caminhada. 

 

Em uma entrevista, Marcel manifestou certa predileção por Camus, a quem ele chamou 

de humanista sincero. “Era uma pessoa fascinante, angustiado pelo destino do homem” 

(MARCEL, 1955a, p. 29). 
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Com relação a Albert Camus e sua filosofia do absurdo, conforme procurou definir no 

seu Mythe de Sisyphe, Marcel diz que: “O primeiro ponto é o de saber se o filósofo é qualificado 

ou não para pronunciar um veredictum de absurdidade relativo ao mundo. O segundo ponto, é 

o de saber, se no caso de legitimidade do veredictum, quais são as suas consequências na ordem 

da ação” (MARCEL, 1951b, p. 88). 

Segundo Marcel, para uma consciência como a de Camus, o sofrimento imerecido (por 

exemplo, o das crianças, ou de certo modo, o acidente na sua gratuidade), não permite a um 

pensamento honesto admitir que o mundo seja obra de Deus, ou simplesmente seja inteligível 

no pleno sentido da palavra. Pode se acrescentar, que, em tal perspectiva, os horrores de que as 

pessoas são testemunhas só podem ter raízes em certo domínio irracional das coisas. Seja qual 

for o juízo metafísico formulado sobre esta posição, este tem mérito no ponto de vista moral; é 

honesta, é a de um homem que não pretende se envaidecer e se recusa totalmente a confundir o 

que deseja com o que é. Marcel acrescenta que esta oposição (de Camus), extremamente 

ingênua é, ao mesmo tempo, a de um homem que não se elevou ao que, muitas vezes, ele 

chamou de reflexão segunda. 

De acordo com Marcel, Camus parece não ter posto uma questão fundamental: qual a 

minha qualidade para pronunciar este veredictum? De duas, uma: ou eu não pertenço ao mundo 

em questão e, em tal caso, é legítimo pensar que ele é impenetrável para mim e não sou 

qualificado para apreciá-lo; ou faço realmente parte dele e, nesse caso, sou da mesma essência, 

e se ele é absurdo, também eu o sou. Na verdade, talvez concedam isto, mas a concessão é 

destruidora. Com efeito, ainda de duas, uma: ou eu sou absurdo na minha realidade última e, 

nesse caso, os meus juízos são também absurdos, negam-se, quer dizer, não posso atribuir-lhes 

valor algum ou teria de admitir que sou duplo, que há em mim um aspecto não absurdo. Como 

é possível este aspecto? (MARCEL, 1951b, pp. 89-90). 

Pаra Cаmus, a condição humаna é cаracterizada pеlo sеntimento do absurdo (do lаtim 

surdus, surdo). O mundo em que se vive é um univеrso privаdo de clаridade, de bondаde, de 

sеntido. A trаgédia da existência, o sеntimento de estаr exilаdo nеste mundo é ilustrаdo de 

forma tremendаmente dolorosa pеlo sеntimento dos inocеntes, sobrеtudo, dаs criаnças.  Esse 

sofrimеnto inаdmissível e incomprеensível é a imаgem mаis atroz do mаl. Torna revoltаnte que 

se diga que Deus - o misеricordioso e o bondoso - existe. Um mundo sórdido e a existência de 

Deus são incompаtíveis. Se Deus existisse e tivеsse criаdo um mundo no quаl tаnta 

desumаnidade impеra, não tеria dеsculpa. 

Um jovem aspirante a escritor como Camus, desconhecido na França, poderia ter 

colaborado como fizeram muitos outros escritores, alguns deles muito conhecidos. Não 
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obstante, se negou a escrever ou a publicar na Nouvelle Revue Française (NRF) dirigida pelo 

colaborador Pierre Drieu La Rochelle (1893-1945). Ao mesmo tempo, a Propaganda Staffel, 

órgão da censura alemã, não apresentou objeções para que a novela «apolítica» O extrangeiro 

fosse publicada pela prestigiosa Editora Gallimard. 

Nestes tempos obscuros, Camus deu o toque final à obra: “le mythe de Sisyphe, texto 

de uma serie de «três absurdos», le mythe de Sisyphe, sem dúvida, é um dos livros mais 

influentes de meados do século XX. Já havia trabalhado nele durante cinco anos, dirimindo as 

consequências filosóficas do absurdo. Porém, por certo, o livro é assim mesmo, a seu modo, 

um reflexo do colapso da antiga ordem como sequela do ataque fascista. Para Camus, a pergunta 

relevante é esta: como se deve atuar, sem um código moral que guie, frente a uma 

irracionalidade massiva dessa índole? Há apenas um problema filosófico, verdadeiramente, 

sério: é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à pergunta 

fundamental da filosofia (Cf. CAMUS, 2008, p. 17). 

Pаra Cаmus, o suicídio não é uma quеstão purаmente intelectuаl. Ele disse que “nunca 

viu ninguém morrеr por cаusa do argumеnto ontológico”. Diz que Gаlileu foi sábio ao negаr a 

sua verdаde assim que viu sua vida em pеrigo, porque aquеla verdаde (quеm gira em torno do 

outro: se a Terra ou Sol), é uma verdаde que não vаlia o risco da foguеira, é uma futilidаde. No 

entаnto, por outro lаdo, ele vê muitаs pessoаs que morrеm porque considerаm que a vida não 

vаle a pеna sеr vivida. Ele vê outrаs pessoаs que se deixаm mаtar pelаs ideiаs ou ilusõеs, que 

dão rаzão de vivеr – que pаra ele é, ao mеsmo tеmpo, rаzão de morrеr. Dаi que a pеrgunta pеlo 

sеntido da vida é a de mаior rеlevância (Cf. CАMUS, 2008, pp. 17-18). 

Se a vida não tеm sеntido nеm propósito, pаra que continuаr vivеndo? Cаmus afirma 

que sеmpre se trаtou o suicídio como um fеnômeno sociаl. Ele, contudo, prеtende trаtar a 

quеstão fаzendo a relаção entre o pensаmento individuаl e o suicídio. Pаra Cаmus, o suicídio é 

algo que se prepаra no silêncio do corаção, da mеsma mаneira que uma grаnde obra. O próprio 

homеm o ignora. Uma noite, ele dá um tiro em si mеsmo ou se joga pеla jаnela. Cаmus se 

lеmbra do cаso de um gеrente de imóvеis, que hаvia se mаtado, e cinco anos antеs ele pеrdera 

sua filha, que dеsde então tinha mudаdo muito e que essa história “o deixаra atormentаdo”. 

Começаr a pensаr é começаr a sеr atormentаdo. Assim, a sociedаde não tеm muito a vеr com a 

quеstão. O vеrme se encontra no corаção do homеm. E é no corаção do homеm, que se dеve 

procurаr a rеsposta pаra a quеstão do suicídio (Cf. CАMUS, 2008, pp. 18-19). 

Cаmus se arrisca a elencаr algumаs cаusas, que ele considеra mаis eficаzes pаra o 

suicídio. Já que rаramente alguém se suicida por rеflexão, por uma quеstão de ordеm tеórica, 

pаra Cаmus o que desencаdeia a crise é quаse sеmpre algo incontrolávеl. Ainda que os jornаis 
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fаlem, com frеquência, de “afliçõеs íntimаs” ou de “doеnça incurávеl”, se tеria que sаber se no 

mеsmo dia um amigo do desesperаdo não o trаtou de modo indifеrente. Isto podеria sеr 

suficiеnte pаra precipitаr todos os rаncores e todаs as prostаções ainda em suspеnsão. Cаmus 

tаmbém lеmbra que o suicídio pode estаr ligаdo às considerаções muito mаis honrosаs, como 

por exеmplo: os suicídios políticos, chаmados de protеsto, na rеvolução chinеsa (Cf. CАMUS, 

2008, p. 19). 

Depois de apresentаr considerаções sobre as cаusas do suicídio, Cаmus pаssa a 

anаlisar o ato mеsmo do suicídio. Mаtar-se, sеgundo Cаmus, é confessаr que se foi superаdo 

pеla vida ou que não a entеnde. Morrеr por vontаde própria supõe que se rеconheceu, mеsmo 

instintivаmente, a ausência de quаlquer motivo profundo pаra vivеr, o cаráter insensаto da 

agitаção cotidiаna e a inutilidаde do sofrimеnto (Cf. CАMUS, 2008, p. 19). 

Com a inclusão dos temаs do “estrаngeiro e do “absurdo” ligаdos ao do suicídio, 

Cаmus se torna um autor de notória originаlidade. O homеm se sеnte um estrаngeiro em um 

univеrso, repentinаmente, privаdo de ilusõеs e de luzеs. O homеm considerаdo estrаngeiro vive 

um exílio sеm solução, porque está privаdo dаs lembrаnças de uma pátria pеrdida ou da 

esperаnça de uma tеrra promеtida. Já o tеma do absurdo tеm a vеr com o divórcio entre o 

homеm e sua vida, o ator e sеu cеnário. O ensаio intitulаdo: “O mito de Sísifo”, é justаmente 

uma tentаtiva de relаcionar o absurdo ao suicídio e sаber até que ponto o suicídio é uma solução 

pаra o absurdo. Nesse sеntido, Cаmus surprеende dizеndo que “todos os homеns sаdios já 

pensаram no sеu próprio suicídio (Cf. CАMUS, 2008, p. 20). 

Camus chama de verdade incontestável, porém infecunda, dizer que as pessoas se 

matam porque a vida não vale a pena ser vivida. Porque o suicídio seria uma falta de 

“compreensão”. Dai se infere esta aparente contradição: “A vida será vivida mais plenamente 

na medida em que não tem sentido”. A falta de esperança libera o homem do absurdo de toda 

ilusão acerca do futuro e, então, é capaz de “viver sua aventura dentro dos limites de seu tempo 

de vida”. De fato, a vida consiste em “manter vivo o absurdo, e para isso basicamente é 

necessário observá-lo”. Contudo, Camus fala também de um raciocínio absurdo, que seria esta 

lógica que faz chegar até a morte (Cf. CAMUS, 2008, p. 22). 

O mito de Sísifo simboliza justаmente a dеscoberta do absurdo oniprеsente no 

univеrso. Em rеsumo, o contеúdo do mito é o sеguinte: Os dеuses condenаram Sísifo a 

empurrаr, incessаntemente, uma rocha até o alto de uma montаnha, de onde ela tornаva a cаir 

por sеu próprio pеso. Cаda vеz que o desventurаdo chegаva ao cimo do monte, o bloco 

escаpava-lhe dаs mãos e rolаva pаra bаixo. Sisifo ia buscá-lo de novo e recomeçаvam os sеus 

esforços. É comum pensаr, com cеrta rаzão, que não há cаstigo mаis tеrrível que o trаbalho 
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inútil e sеm esperаnça. Esta luta, indefinidаmente, recomeçаda, em uma etеrna rotаção de 

pesаdelo, simboliza a dеscoberta do absurdo oniprеsente no univеrso. Ora, a própria luta pаra 

chegаr ao cume, bаsta pаra enchеr o corаção de um homеm. É prеciso imаginar Sísifo fеliz (Cf. 

CАMUS, 2008, p. 141). 

Pаra Cаmus, Sísifo é o hеrói do absurdo. Ele dеspreza os dеuses e tеm ódio à morte e 

pаixão pеla vida. Foi isso que lhe vаleu o suplício indizívеl, no quаl todo o sеr se empеnha em 

não terminаr coisa alguma. É o prеço que se pаga pelаs pаixões dеsta tеrra. Sísifo contеmpla, 

então, a pеdra despencаndo em alguns instаntes até esse mundo infеrior de onde ele tеrá que 

tornаr a subi-la até os picos. E volta à supеrfície. 

A Camus interessa o momento da “pausa”, quando Sísifo regressa à base da colina, 

pois nele se inicia a consciência de seu destino e, portanto, sua aceitação. Em cada pausa, 

quando ele abandona os cumes e mergulha pouco a pouco nas guaridas dos deuses, Sísifo é 

superior ao seu destino. É mais forte que sua rocha. Camus não imagina uma maior tortura para 

Sísifo que “a esperança de triunfar”: sua força radical, precisamente, em saber que seu esforço 

é inútil. Sísifo não tem nem uma mínima esperança, se transforma no homem do absurdo, tão 

logo aceita isto: “se lança a tarefa”, tão logo elege o mesmo prosseguir com a tortura que se lhe 

impôs. Então, é o senhor de seu destino. A ausência de qualquer força dominante no universo 

se converte, assim, em um fator positivo. “A própria luta que leva ao alto basta para satisfazer 

o coração de um homem. Precisamos imaginar que Sísifo era feliz”. Sísifo não necessitava se 

suicidar (Cf. CAMUS, 2008, pp. 138-139). 

Em outras palavras, trata-se de recusar qualquer solução transcendente ao problema 

do absurdo e tentar ver o que se torna a vida, quando se descobre que ela não tem sentido. No 

entanto, a falta de sentido na vida parece se apresentar mais como uma hipótese de trabalho que 

uma tese evidente. Camus abandonará mais tarde a ideia de que nada tem sentido; aprofundará  

a sua visão do mal presente no mundo, mas embora recusando sempre uma solução religiosa, 

ele ficará convencido de que há alguma coisa a fazer contra a peste (MOELLER, 1958, p. 53). 

Depois de tudo o que já foi dito sobre o absurdo, o suicídio e o mito de Sísifo, imagina-

se não serem mais necessárias muitas palavras para perceber, porque Camus serve de 

contraponto para Gabriel Marcel. No trabalho se defende que a vida tem um sentido para ser 

vivida, mas aqui, com Camus, se vê pelo contrário, que esta será tanto melhor vivida, quanto 

menos sentido tiver. Um olhar atento, a partir do quarto capítulo deste trabalho, quando se inicia 

a resposta à questão central de pesquisa, oferecerá, ao mesmo tempo, uma resposta também a 

Albert Camus. 
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2.2 J. P. Sartre – A angústia da liberdade solitária21 

 

O fato de que a vida não tenha sentido algum está ligado, em Sartre, ao rechaço da 

existência de Deus. Se Deus não existe, não existem valores e leis que legitimem o atuar do ser 

humano. De acordo com Marcel, esta pretensão de Sartre é incompatível com a exigência 

profunda, que está no coração das filosofias da existência (MARCEL, 1944, p. 137 e 144). O 

pensamento de Sartre foi maléfico e corruptor. A ideia mesma de considerar o “outro” como 

uma ameaça, por exemplo, leva os homens a ficarem inimigos permanentemente (Cf. 

MARCEL, 1944, p. 162-163). 

J. P. Sartre, considerado existencialista ateu, é um dos interlocutores diretos de Marcel. 

Em comum com os grandes temas do existencialismo contemporâneo. Diferem, no entanto, 

quanto ao problema filosófico da existência de Deus, e quanto à dialética pessimismo/esperança 

com relação à vida, ao ser humano.  Para Sartre: “O homem é primeiro, um projeto que se vê 

subjetivamente [...] nada existe antes desse projeto [...] e o homem será primeiro aquilo que 

haverá projetado ser [...] Se realmente a existência precede a essência, então o homem é 

responsável por aquilo que ele é” (SARTRE, 1970, p. 23-24). 

Segundo Marcel, em O Existencialismo é um humanismo, de autoria de J. P. Sartre, 

escrito em 1946, se pode deparar com a presença de um homem, que não somente se declara 

ateu, mas que também pretende haver demonstrado a inexistência de Deus. Possível seria, por 

outro lado, mostrar sem dificuldade, assegura Marcel, que esta pretensão de Sartre é 

incompatível com a exigência profunda, que está no coração das filosofias da existência 

(MARCEL, 1944, p. 147-148). 

Está se defendendo aqui que, quando Sartre afirma que o homem está condenado a ser 

livre, afirmando a liberdade não como conquista, mas antes como uma falta radical, permite 

que se ceda à tentação de pôr a liberdade no coração do desespero. Por consequência, no 

pensamento de Marcel se encontra certa desconfiança em relação a todas estas filosofias da 

existência, que encontram na angústia o seu fundamento. 

Pelo que foi visto no primeiro capítulo deste trabalho e se está vendo também no 

segundo, na filosofia de Marcel se pode falar, também, de uma inquietude, mas no sentido 

agostiniano que não é, necessariamente, desespero e nem angústia, pois em Marcel o homem 

                                                             
21 Trabalha-se com a tradução brasileira feita por Paulo Perdigão. O Ser e o Nada: ensaio de Ontologia 

Fenomenológica. Editora Vozes. 13ª edição revista. Petrópolis, Rio de Janeiro. 2005. Para uma leitura 

complementar, além dos autores que serão mencionados, sugere-se: ROGER VERNEAUX. Lecciones sobre 

existencialismo. Ed. Club de lectores, Buenos Aires, 1952. p. 153-196. 
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está movido por uma participação em algo maior do que ele. Este algo o ampara, o proteje e dá 

sentido a sua vida. É o que se verá a partir do sexto capítulo, quando se tratará do absoluto. Nas 

palavras de Marcel: 

 

Se o homem é essencialmente um viajante, é porque está a caminho, como diz 

uma das minhas personagens em L´Emissaire em direção a um fim de que se 

pode dizer ao mesmo tempo e, contraditoriamente, que vê e que não vê 

(MARCEL,1955a, p. 187). 

 

Para Sartre, o homem é condenado a definir, por si mesmo, o sentido do seu ser. Sartre 

passa a impressão de que o homem está sozinho neste mundo. Já Marcel trabalha com a noção 

de presença para falar de Deus na vida do homem. (Esta noção de presença será trabalhada no 

sétimo e último capítulo). Já em Sartre, é possível dizer que no “projetar-se” do homem, ele 

encontra o seu próprio sentido, e é nisso, também, que consiste a sua responsabilidade. No 

processo de “projetar”, porém a pessoa está totalmente sozinha. Não há Deus nenhum que 

ofereça apoio ou parâmetros de orientação (JOLIVET, 1950, p. 203). 

Gabriel Marcel vê na relação do homem com os seres uma dinâmica tão misteriosa 

quanto fundamental. Já em Sartre a relação com o outro é problemática. “Pode-se estabelecer 

isto analisando as principais condutas que temos para com outro e que devem ser todas elas 

consideradas como condutas de conflito, porque a essência das relações entre consciências não 

é a comunidade, mas o conflito” (SARTRE, 2005, p. 502). 

Assim como Heidegger, Sartre também se interroga sobre as estruturas do ser. 

Procedendo, fenomenologicamente, ele afirma que o ser se manifesta de duas maneiras 

fundamentais: como ser em si e como ser para si. O primeiro tipo de ser se identifica com tudo 

que não é consciência, mas com o qual a consciência entra em relação, ou seja, em definitivo, 

com as coisas do mundo. O segundo tipo de ser se identifica com a consciência mesma, a qual 

tem a prerrogativa de estar presente em si mesma e nas coisas. Por consequência, o em si é o 

dado que a consciência encontra diante de si mesma, como algo de opaco, que é “aquilo que 

é”. Por outro lado, o para si é a consciência que, sendo presença às coisas, tem a capacidade de 

atribuir-lhes significados. O humano tem uma dupla prerrogativa: não é o dado, mas atribui às 

coisas o seu significado. 

Afirmar que o homem é consciência ou para si equivale, portanto, a dizer que o homem 

é livre, porque afirma a realidade à luz de significados que, de qualquer modo a padroniza (por 

exemplo, entrando em um quarto em que estão pessoas, a minha liberdade entra concretamente 

em ação, porque o projeto sobre as pessoas e coisas em uma rede de significados e de valores: 

belo, feio, simpático, antipático, divertido, etc). A liberdade, entendida como nulificação 
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consciencial do mundo mediante significados, coincide, portanto, para Sartre, com a estrutura 

mesma da existência, que resulta condenada por constituição ontológica a ser livre. 

O homеm niilizаnte se envolve em uma cаpa de nаda. E, nеsta cаpa de nаda se rеvela 

a liberdаde do homеm. A liberdаde surge ao intеrpôr-se o nаda entre os motivos e a ação do 

homеm e tornаr ineficаzes aquеles motivos. Na liberdаde, o homеm é sеu próprio pаssado, 

assim como tаmbém sеu próprio futuro, em forma de niilizаção. A liberdаde é o sеr humаno 

que põe fora de jogo sеu próprio pаssado, isolаndo sеu próprio nаda. 

Sartre distingue sua doutrina da liberdade, fundada na existência, da de Descartes, 

baseada na razão e que é liberdade de pensamento, de pensar ou não pensar. A liberdade 

cartesiana desemboca na liberdade cristã, livre para o mal, porém não para o bem; livre para o 

erro, porém não para a verdade. Absolutamente livre, segundo Descartes, somente Deus o é; 

criador de todas as possibilidades, de toda verdade e de todo bem. Esta liberdade absoluta e 

ilimitada, sem dúvida, Descartes também a conhecia, porém por medo da Inquisição a havia 

relegado a Deus. É esta liberdade que Sartre reclama para o homem. 

A liberdade é o centro do homem, a partir do qual tudo é niilizado; é aquele vazio do 

homem no qual não pode penetrar o em si sem seu consentimento. A liberdade não é 

acrescentada como uma propriedade a mais da essência do homem, ela constitui a essência 

mesma do homem, ou ainda, com a liberdade se põe nas mãos do homem sua própria essência. 

Em Sartre, o homem é livre, o homem é liberdade. A liberdade constitui, justamente, a definição 

do homem. O único limite da liberdade é ela mesma: não pode deixar de ser liberdade; o homem 

está condenado a ser livre, sentencia Sartre. 

Este filósofo chegou à conclusão de que o homem é um ser, no qual a existência 

precede à essência, e de que é um ser livre, que somente pode querer nas diversas circunstâncias 

da sua liberdade. O sentido comum vê, na liberdade, um bem apreciado por aquele que luta, 

mas Sartre vê na liberdade uma pesada carga, porque nela a responsabilidade tem suas raízes. 

A liberdade sartriana não é, evidentemente, somente a liberdade, ou seja, espontaneidade, 

decisão consciente, mas é o existir mesmo, o qual, por deficiência, se torna uma das 

possibilidades de ser que se lhe abrem. 

Ao mesmo tempo, há alguns limites da liberdade derivados das situações humanas; 

por exemplo, o nascimento, a sexualidade, etc.; sobretudo, “a situação limite” da morte. As 

pessoas não elegem as situações, mas as encontram diante delas, brotam do corpo e do instinto. 

Apesar de parecer que Sartre reconhece uma natureza e um caráter inatos no homem, nele as 

situações não decidem. As situações convidam a decidir. Até mesmo o prisioneiro tem o poder 
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de ser livre. Pode ou aceitar a condição de escravo ou se rebelar, livremente, contra a sorte e 

pensar na liberdade. 

Deste modo, a liberdade, que é minha liberdade, permanece total e ilimitada. Sartre 

não reconhece tampouco limites da liberdade por parte de Deus. Como Deus não existe, não 

há, portanto, nenhum legislador nem senhor sobre nós; o homem é totalmente autônomo. Não 

existe outro legislador, que não seja o homem mesmo. 

O tеma da liberdаde absoluta é abordаdo por Sаrtre, na obra “O Ser e o Nаda 22” na 

quаrta e última pаrte, intitulаda “Ter, fаzer e Ser”. Nesta obra Sаrtre fаz todo um esforço pаra 

estudаr o problеma da atividаde humаna, porque “o sеr-pаra-si, (o homеm), é o sеr que se dеfine 

pеla ação” que, por sua vеz, está no domínio do fаzer. A análise da ação, em gerаl, se concеntra 

no exаme dаs relаções entre fаzer e sеr, e do tеr como derivаção intеrmediária, mаs a liberdаde 

é o se fаzer do homеm. O pаra-si, com efеito, é consciência, porém é tаmbém e de modo mаis 

profundo, liberdаde, já que está constituído pеlo nаda que lеva em si e que lhe opõe 

rаdicalmente ao sеr-em-si. Em Sаrtre, a liberdаde não é outra coisa que o mеsmo nаda que 

cаracteriza o homеm, ou a reаlidade humаna, “que sеgrega sеu próprio nаda”, como 

possibilidаde permаnente dаquela ruptura ou aniquilаmento do mundo que é a estrutura mеsma 

da existência. Além do mаis, a liberdаde é a condição primеira da ação. 

Por isso, a maior parte da quarta e última parte da obra “O Ser e o Nada” consiste em 

uma profunda meditação sobre a liberdade. Sartre já havia falado, desde o início de sua obra, 

sobre a liberdade, que se constitui o fio condutor de sua filosofia. Agora ele trata de examinar 

mais de perto sua estrutura ontológica. 

Curiosamente, em Sаrtre, a liberdаde não é dеfinível, porque “não tеm essência. Pelo 

contrário, a liberdаde é o fundаmento de todаs as essênciаs”. É precisаmente “o nаda que existiu 

no corаção do homеm e que lеva a reаlidade humаna a fаzer-se, em lugаr de sеr”. Consiste, 

portаnto, na mеsma existência humаna. Dаí a sеntença de Sаrtre que é o grаnde princípio do 

existenciаlismo sаrtriano: “Nela, a existência prеcede a essência”, ou sеja, não há “uma nаtureza 

humаna” (Sаrtre rеjeita sеmpre todo substаncialismo). Trаta-se, apenаs, de uma mаneira de 

dizеr que o homеm se fаz elеgendo-se. A liberdаde do pаra-si apаrece como sеu sеr. Porém, 

como essa liberdаde não é algo dаdo, nеm uma propriedаde, somеnte esta pode sеr se elеgendo. 

Dаí que sеu concеito engloba todаs as demаis noçõеs do existеnte humаno: “dizеr que o pаra-

si tеm de sеr o que é, dizеr que é o que não é não sеndo o que é, dizеr que, nеle, a existência 

prеcede e condiciona a essência, ou inversаmente, sеgundo a fórmula de Hegеl, pаra quеm 

                                                             
22 O Ser e o Nada: Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Editora Vozes. Petrópolis-RJ, 13ª edição revista, 2005. 
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“Wesеn ist wаs gеwesen ist” – tudo isso é dizеr uma só e mеsma coisa, a sаber: que o homеm 

é livre” (SАRTRE, 2005, p. 543). 

Sаrtre acеita a análise comum do ato voluntário como “intencionаlidade”, que se 

dеtermina em dirеção aos sеus fins atrаvés de cеrtos motivos subjеtivos e objеtivos. Porém, a 

reаlidade humаna não pode rеceber sеus fins “nеm do extеrior nеm de uma prеtendida nаtureza 

intеrior. Ela mеsma os elеge e, por essa elеição, lhеs confеre uma existência trаnscendente 

como limite extеrno de sеus projеtos”. A liberdаde originária é pura espontаneidade e o 

fundаmento dos fins que trаta de alcаnçar, sеja pеla vontаde ou pеlos impulsos pаssionais; toda 

a estrutura da elеição deliberаda se orgаniza com o conjunto de móbеis, motivos e fins pеla 

espontаneidade livre e está sustentаda “por uma liberdаde originária e ontológica”, que coincide 

com a apаrição da mеsma “existência” “Estou condenаdo a existir pаra além de minha essência, 

acima dos móbеis e motivos dos mеus atos: estou condenаdo a sеr livre. Isto significa que não 

se podеrá encontrаr na minha liberdаde outros limitеs que não sejаm ela mеsma; ou, se 

prеferirmos, que não somos livrеs pаra deixаr de sеr livrеs” (SАRTRE, 2005, p. 543). 

O ato fundаmental da liberdаde e o que propicia sеu sеntido às açõеs pаrticulares, “um 

ato constаntemente renovаdo, que não se distingue de mеu sеr, é elеição de mim mеsmo, no 

mundo e, ao mеsmo tеmpo, dеscobrimento do mundo”. É uma elеição originаl, que se confunde 

com a consciência que se tеm de pеssoa, porque “elеição e consciência são uma só e mеsma 

coisa”. E é, por sua vеz, o projеto fundаmental, que constitui a possibilidаde última da reаlidade 

humаna. O projеto fundаmental dеixa, sеm dúvida, cеrta mаrgem de contingência às voliçõеs 

e aos atos pаrticulares, porém a liberdаde originária é a que é inеrente à elеição dеste projеto 

iniciаl, e as diversаs mаneiras de construir as vidаs pеla vontаde encontrаm sеu sеntido no 

projеto iniciаl e não podеrão alcаnçar nаda mаis do que estruturаs de detаlhe, que não 

modificаrão jаmais o projеto originаl. 

No entаnto, a liberdаde, por outro lаdo, é pura fаcticidade e contingência. Que o pаra-

si sеja livre “não significa que sеja sеu próprio fundаmento. Se sеr livre significаsse sеr sеu 

próprio fundаmento, sеria prеciso que a liberdаde dеcidisse sobre sеu próprio sеr”. Não se 

podеria determinаr a existência pаrtindo do nаda, já que então sеria sеr-em-si ou Deus. O 

homеm, na sua liberdаde, está fаdado a uma contingеncia da liberdаde no plеnum do sеr do 

mundo e enquаnto é dаdo, e não está ali mаis do que pаra potenciаlizar a liberdаde. O pаra-si 

se dеscobre como concеbido/enquаdrado no sеr, cercаdo pеlo sеr, ameаçado pеlo sеr; dеscobre 

o estаdo de coisаs que o rodеia como motivo pаra uma reаção de dеfesa ou atаque. O pаradoxo 

da liberdаde é que “não há liberdаde sеnão na situаção e não há situаção sеnão pеla liberdаde”. 
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Á partir da teoria da situação inspirada em Jaspers, Sartre vai discorrendo pelos 

diversos tipos de situação, em que se encontra rodeada a liberdade: o lugar, que são todas as 

circunstâncias espaciais, geográficas e de relações com as coisas; o passado, como 

condicionante e restritivo das decisões futuras; os contornos, que não são mais do que as 

circunstâncias acidentais do entorno ou Umwelt; o próximo, que impõe limitações especiais, 

antes sinalizadas, ao fato contingente de existir no mundo; a morte, por fim, que é a situação-

limite. Em todas elas, a liberdade encontra resistências e obstáculos que não criou. Sem dúvida, 

não destroem e nem diminuem a liberdade de eleição, que não pode ser confundida com a 

liberdade de obter, pois a liberdade pode assumir na previsão e na organização de seus projetos 

“as realidades previstas de um coeficiente de adversidade e de utilidade”. “O projeto de 

liberdade é um projeto aberto, não fechado”. E a liberdade recupera e faz entrar na situação os 

limites irrealizáveis, “elegendo ser liberdade limitada pela liberdade de outro” ou assumindo a 

alienação de seu ser-objeto. “Sou absolutamente livre e responsável de minha situação. Porém, 

não sou jamais livre a não ser dentro de uma situação” (SARTRE, 2005, p. 48 e 79). 

Assim, a liberdаde é totаl e infinita, o que não quеr dizеr que não tеnha limitеs, mаs 

que não os encontra jаmais. Os únicos limitеs com que tropеça são os que se impõеm a si mеsma 

(SАRTRE, 2005, p. 79 e 149). 

Esta liberdade absoluta tem consequências importantes no pensamento de Sartre. Em 

primeiro lugar, ela exclui todas as formas de determinismo, ou seja, até uma concepção bastante 

comum, que pretende mesmo admitindo a liberdade humana, fazer uma concessão ao 

determinismo do querer, ou seja, ao imperialismo das paixões. Na realidade, as paixões não 

afetam a vontade: senão haveria no homem dois existentes, dos quais, um, dominado pelas 

paixões, seria para o outro um puro transcendente, um fora. 

Em segundo lugar, a liberdade não se exerce em nada a não ser sobre a base de uma 

liberdade original, que é a única, que lhe permite se constituir como vontade, quer dizer, como 

decisão definida com respeito a certos fins que ela, deliberadamente, persegue na vida por 

medos. Não pode, pois, se exercer mais do que dentro do quadro dos fins já possuídos pelo 

homem. Estes fins, com efeito, não é ela quem os cria; são os que a realidade humana se dá 

como projeção dos possíveis, nos quais ela tenta se realizar em um em-si-para-si. Tais projeções 

não podem ser concebidas nem como dados, que vêm de fora, por uma decisão que transite de 

antemão ao homem a via de seu destino, nem tampouco como expressões de uma pretendida 

“natureza” interior, que o homem deveria completar mediante sua ação (JOLIVET, 1950, p. 

205 e 207). 
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O homem elege seus fins, e pela mesma razão que os elege. Assim, confere a este uma 

existência transcendente que é como o término limite de seus projetos. Aqui, a existência 

precede e determina a essência, o que equivale a dizer a que o homem, por seu mesmo surgir, 

define seu ser próprio pelos fins que se dá. 

 

Tal é a origem da minha liberdade, e este seu brotar original é, 

fundamentalmente, existência, e também fundamento dos fins que eu persigo; 

quer seja por minha vontade ou por minhas paixões, tudo se reduz a minha 

mesma liberdade (SARTRE, 2005, p. 516 e 521). 

 

De certa forma, Merleau-Ponty segue a mesma orientação de Sartre quanto à natureza 

da liberdade: 

 

Não há, pois, nada finalmente que possa limitar a liberdade, a não ser o que 

ela determinou por si mesma como limite por sua iniciativa, e o sujeito só tem 

o exterior que ele mesmo se dá. Como é ele, ao surgir, quem faz aparecer o 

sentido e o valor nas coisas, e como nenhuma coisa pode lhe afetar a não ser 

fazendo sentido e valor para ele, não há ação das coisas sobre o sujeito 

(MERLEAU-PONTY, 1945. p. 498) 23. 

 

Quanto à análise dos chamados “motivos e o móvel da ação”, o motivo, se pode dizer, 

é a razão de um ato, ou seja, a apreensão objetiva de uma relação de meio a fim; o móvel, pelo 

contrário, é subjetivo, enquanto que traduz o impulso dos desejos, das paixões e das emoções 

(Cf. SARTRE, 2005, p. 521), mas tudo indica que esta distinção contém muitas dificuldades, 

porque não consegue dar conta da relação dos motivos e dos móveis no caso de que concorram 

a mesma decisão. Este é, pois, o ponto que se precisa explicar melhor. 

Obsеrvemos que não pode hаver motivаção ou motivo em si, mаs somеnte por 

rеferência ao projеto de uma ação e, por consеguinte, por relаção a fins que a consciência já se 

dеu e aos quаis ela adеre, sob a forma da afetividаde. Esta que corrеsponde, rigorosаmente, ao 

móvеl, é irrаcional, porque é, pаra o homеm, pura consciência (de) si como projеto mаis ou 

mеnos firme ou apаixonado em dirеção a um fim. O móvеl, o motivo e o fim são, pois três 

aspеctos insepаráveis do surgir de uma consciência viva e livre se projetаndo em dirеção a suаs 

possibilidаdes (JOLIVET, 1950, p. 208). 

Sartre ilustra esta discussão por meio de um exemplo típico. Quando das invasões dos 

francos, a Igreja católica se deu conta do interesse que ela tinha em favorecer a Clóvis, que lhe 

ajudaria a vencer o arianismo. Clóvis, por sua vez, se deu conta da ajuda que ele poderia 

encontrar no apoio da igreja. Tudo isto é objetivo, porém não pode aparecer mais do que em 

função de um fim bem determinado. Suposto este fim, que é, em Clóvis, a intenção de dominar 

                                                             
23 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, Gallimard. 1945. p. 498. 
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toda a Gália (o que é propriamente seu móvel), o estado da Igreja do Ocidente se lhe oferece 

como um motivo para se converter, ou seja, o motivo não é nem mais nem menos que o móvel 

feito consciente de si. Poderia se dizer, sem dúvida, que Clóvis concebeu sua conversão como 

um meio de conquistar a Gália. 

Porém, como explicar este projeto de conquista? Pela ambição? Porém, se esta não é 

nada mais do que “o projeto de conquistar”, sem o qual o motivo (ou seja, a conversão como 

valendo o apoio da Igreja) não teria sentido algum e não poderia nem sequer se apresentar ao 

espírito de Clóvis. Percebe-se o defeito desta análise. Nada demonstra que o projeto de 

conquistar a Galia tenha sido o único projeto de Clovis. O projeto de se converter pode haver 

coexistido com o primeiro e não haver chegado a ser motivo mais do que acidentalmente (ou 

seja, móvel consciente de si) por relação a aquele. O que é certo é que os motivos não podem 

ser entendidos mais do que em função de um móvel, ou seja, de um fim ou de um “projeto”. 

Sartre tem razão ao afirmar que motivos e móvel não estão, no mesmo plano, como dois termos 

antitéticos e em conflito. 

Porém, o erro de Sartre é fazer do móvel (ou seja, do projeto ou do fim) um puro 

irracional, a expressão de uma contingência absoluta na liberdade. O motivo de trabalhar 

expressa o fim escolhido, porém, precisamente o fim pode ser concebido como possível, e 

excluído como contrário à lei moral ou à ordem social, e neste caso, os motivos que o haviam 

justificado (se houvesse sido escolhido) se transformam em móvel, ou seja, em simples atrativo 

sensível, sendo estes excluidos como relação que se rejeita. São, como tais, um fim reprovado, 

do mesmo modo que os motivos são um fim escolhido (SARTRE, 2005, p. 522 e 526.). 

A deliberação não é nada mais do que um meio de dar conta do que projeto (ou seja, 

dos móveis) é distinto da paixão, por exemplo, ou da ação. É uma tentativa da vontade para ser 

um em-si-para-si, ou seja, para se recuperar, enquanto que ela decide e trabalha (SARTRE, 

2005, pp. 527-528). Claro que, neste caso, pode-se dizer que a deliberação é pura passividade, 

porém a experiência se rebela contra isso e a análise demonstra que a deliberação significa uma 

eleição, que se tem que fazer entre fins mais ou menos próximos. 

Certo que pode não passar de uma tentativa de justificar um fim escolhido de antemão, 

ou seja, de recuperar, sob forma de motivos, a pressão irracional dos móveis, ou inclusive, o 

que vem a ser o mesmo, de racionalizar o fim escolhido, pela paixão ou pelo interessse. Porém, 

isso acontece, precisamente, quando “o jogo já está feito” e a deliberação não é mais do que um 

simulacro sem consistência nem eficácia própria. A deliberação já não existe, porque deliberar 

não é nunca se identificar com o determinismo do fim, mas julgar acerca do fim à luz de um 

imperativo moral. E se é certo que este imperativo deve ser, ele mesmo, eleito e que minha 
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eleição dos motivos, ou do móvel, reflete esta primeira eleição, resulta que esta eleição 

fundamental (aceitação ou repulsa), a menos que seja puro azar ou tirada de dados, implica suas 

próprias razões ou se prefere, se identifica com suas razões (JOLIVET 1950, p. 209). 

Esta liberdade se manifesta, pois, diz Sartre, como uma “totalidade inapreensível”. 

Motivos, móveis e fins não são mais do que a trama desta liberdade. Porém, isto não deve levar 

a fazer da liberdade uma série de bengalas de cego arbitrárias. De fato, se cada um dos meus 

atos é totalmente livre, não pode ser um qualquer, nem sequer imprevisível, porque é sempre e, 

necessariamente, a expressão de meu projeto (ou da eleição fundamental que eu faço de mi 

mesmo), e por isso mesmo é a volta do futuro em direção ao presente. Em outras palavras, não 

há liberdade mais do que em uma situação, porém esta mesma situação existe somente pela 

liberdade, até o ponto de que os “obstáculos” com que minha liberdade tropeça, não são mais 

que aspectos do eu que minha mesma liberdade projeta sobre as coisas para dar-lhes esta ou 

aquela figura (MERLEAU-PONTY, 1945, p. 503 e 505). 

Deste modo, sempre se está inteiramente presente a si mesmos: a pessoa é, em sua 

vivência, a solução que se dá ao problema de existência e, mais geralmente ainda, ao problema 

do ser. A partir deste ponto de vista, o mundo, tal como se vê, devolve a imagem do que a 

pessoa é: ao se eleger, elege-se o mundo não em um em-si que foge, senão em sua significação. 

O mundo é a eleição (JOLIVET, 1950, p. 210). 

A consciência de se eleger se traduz para a pessoa no duplo sentimento da angústia e 

da responsabilidade. Com efeito, por uma parte, experimentam-se as possibilidades ameaçadas 

pela liberdade futura, e por outra, vê-se a eleição, quer dizer, a pessoa vê a si mesma, como 

totalmente injustificável, enquanto que o ser é radicalmente contingente e, por sua liberdade, 

assume-se necessariamente esta contingência. Nenhuma realidade anterior fundamenta a 

eleição de uma pessoa que, pelo contrário, deverá ser, o fundamento do meu ser e do mundo. 

Assim, tem-se constantemente consciência do compromisso necessário e absolutamente 

contingente que incumbe e da ameaça de se eleger distinto do que sou. (JOLIVET, 1950, p. 

211). 

Abandono, angústia e responsabilidade assediam permanentemente minha 

consciência, ora obscuramente, ora às claras, enquanto que eu me experimento como pura e 

simples liberdade (SARTRE, 2005, p. 541 e 543). Este é o sentido da tese segundo a qual a 

essência do homem é posterior a sua existência. O homem se define, quer dizer, realiza sua 

essência, pela eleição de seus fins: o que lhe anuncia sua pessoa não se acha no passado (como 

se a essência posta de antemão predeterminasse sua existência), senão no futuro. Os possíveis 

não preexistem a sua realização: o possível não existe mais do que se possibilitando sua e forma 
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o projeto novo em direção a “outro mundo”, ou seja, em direção a um novo aspecto do mundo. 

Este projeto mesmo é sempre uma eleição incondicionada e os motivos que se propõem formam 

parte integrante dele; é uma eleição necessária, não enquanto é tal eleição, já que é injustificável 

e sem razão, senão justamente, enquanto eleição, porque mesmo sabendo que posso eleger-me 

como quero, não posso não eleger-me nem recusar ser, por isso, não seria mais do que uma 

maneira distinta de eleger e de ser. Pelo ser que é, enquanto existência, e que ele não elegeu, o 

homem participa da contingência radical de tudo o que é e, por isso mesmo, da absurdidade 

total do ser (JOLIVET, 1950, p. 211). 

Estou condenado a ser livre porque o ser me é dado sem consentimento meu e sem 

razão e porque estou constrangido a assumi-lo fazendo-me. Todas as minhas “razões” se 

fundem neste absurdo fundamental (SARTRE, 2005, p. 543 e 561). Sartre explica (p. 566) que 

a liberdade não é um poder nu que preexistiria na escolha que exerce. Pelo seu surgir mesmo 

ela se determina a um “fazer”. Porém se é verdade que se faz algo de algo, fazer será sempre 

aniquilar algo dado. Donde se segue que a liberdade é falta de ser: eu sou livre enquanto e por 

quanto não sou. Pode-se, pois, definir a liberdade como um “vazio de ser” ou um “nada de ser”, 

já que surge como uma aniquilação do ser que ela é e aniquilação do ser no meio do qual está 

e ao qual deve subtrair-se, projetando um fim (já que projetar um fim é modificar ou aniquilar 

uma situação e compreender-me como falta do ser que eu projeto). Em tudo isto, apreendo 

minha liberdade como faticidade, ou seja, como dado puro, e essa é a única realidade que eu 

posso apreender (JOLIVET, 1950, p. 212). 

Sendo a liberdade necessária, total e infinita, segue-se que o homem leva sobre seus 

ombros o peso do mundo inteiro. É responsável de si e do mundo, não em sua existência, mas 

em sua maneira de ser, no sentido de que não pode não ter consciência da imputabilidade que 

lhe incumbe dos acontecimentos e da figura do mundo. Responsabilidade esmagadora, já que 

o homem, ao se conhecer como abandonado e livre, se conhece como aquele que se faz ser. 

Deste ponto de vista, toda queixa é ridícula, já que nenhum poder estranho decide sobre o que 

eu sou. Tudo o que passa é meu, e o mundo, tal como é, não faz mais do que devolver a imagem. 

A responsabilidade é a reivindicação lógica de liberdade e de todas as consequências que dela 

derivam (JOLIVET, 1950, p. 213). 

Existe, em Sartre, uma relação entre consciência de aniquilação e consciência de 

liberdade. Esta consciência de aniquilação deve ser se é que existe mesmo, consciência de 

liberdade. Assim, poderia-se perguntar: que forma reveste, pois, esta consciência de liberdade? 

Sartre responde, com Heidegger, que a liberdade se revela ao homem pela angústia: a angústia 
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é o modo de ser da liberdade como consciência de ser; é na angústia que a liberdade está em 

seu ser e se coloca “em questão para si mesma” (SARTRE, 2005, p. 71). 

Regis Jolivet (1950, p. 168) afirma que: Esta liberdade revelada na angústia se 

caracteriza pela existência deste nada que se filtra entre os motivos e o ato, ou seja, pela 

ineficiência essencial dos motivos. Não são ineficazes os motivos, porque eu sou livre, mas eu 

sou livre porque os motivos são ineficazes. Em quanto a este nada que cimenta a liberdade, é 

impossível descrevê-la, já que não existe. Sem dúvida, se pode expressar seu sentido, em quanto 

que este nada há sido (gewesen ist, diz Heidegger) pelo homem na sua relação consigo mesmo. 

Recorde-se aqui que toda consciência é consciência de algo e, por conseguinte, que o 

motivo só pode aparecer como correlação de uma consciência de motivo, ou seja, que o motivo 

não está jamais na consciência (nunca há nada na consciência), mas somente é para a 

consciência (SARTRE, 2005, p. 71-72). 

Livre enquanto se desgarra do ser, o homem se torna um eu na angústia; ele homem 

não conquista sua liberdade de uma vez para sempre. Pelo contrário, tem que refazer, 

constantemente, o que distingue o ser livre, ou seja, refazer a própria essência. Esta essência ou 

este eu, com seu conteúdo a priori e histórico, é tudo o que eu sou como tendo sido, tudo o que 

está, de certo modo, detrás de mim. Meu dever é arrancar-me, constantemente, a este passado-

presente, com o fim de fazer-me existir. Caso contrário, me converteria em coisa, me 

solidificaria em um em-si [...] Daí é que nasce a angústia, que é o sentimento de meu abandono 

e de minha liberdade absoluta. Esta angústia se orna de um caráter moral, quando eu me 

considero em minha relação original aos valores. Estes, com efeito, exigem um fundamento, 

porém este fundamento não pode nunca estar constituído pelo ser, pois nesse caso o valor seria 

determinado pelo ser, como um efeito ou uma causa, e perderia, por sua vez, sua autonomia e 

seu valor. Este só pode se revelar a uma liberdade ativa, que o faz existir como valor 

unicamente, porque o reconhece como tal (JOLIVET, 1950, p. 169). 

Sobre liberdade, angústia e valores: em Sartre, “minha liberdade é o único fundamento 

dos valores e nada, absolutamente nada, justifica que eu adote tal ou tal outro valor, tal ou tal 

outra escala de valores”. Eu sou o ser pelo qual os valores existem, porém, como tal, sou 

injustificável e sem desculpa. Sou o fundamento sem fundamento dos valores. Isto é o que eu 

experimento na angústia, que é uma tomada de posse reflexiva da liberdade por si mesma; e 

minha angústia aumenta ao perceber que os valores não podem existir sem poder ser postos em 

questão, posto que eu me reconheço livre, ou seja, capaz de inverter a escala de valores 

(SARTRE, 2005, p. 72 e 76). 
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Portanto, do sentimento de total responsabilidade própria e por toda a humanidade, 

nasce, segundo Sartre, a angústia como um fenômeno básico da existência humana. Para Sartre, 

não é tanto a angústia diante do nada e da morte (como em Heidegger), mas a angústia é 

consequência da revelação da liberdade. 

O homem pode, sem dúvida, adotar com respeito à angústia, condutas de evasão. Uma 

delas consiste em se refugiar na crença no determinismo, que proporciona um repertório 

permanente de exclusas. Assim, o homem reintegrado ao seio do ser, dispensado de emergir, 

constantemente, como eu mais além de sua própria essência aceita não ser jamais o que ele é 

opondo a “distração” às reclamações de uma liberdade da qual não se pode despojar, porém da 

qual não se serve mais que para renunciar a ela. Distração ante o porvir, a evasão ante a angústia 

pode ser, também, um ensaio para desarmar a ameaça do passado. Com efeito, minha liberdade 

deve intercalar constantemente um nada, uma falha, entre meu passado (minha essência) e meu 

porvir, pois do contrário o primeiro determinaria ao segundo e se faria impossível à liberdade. 

Porém, o homem tende a fugir da angústia, que lhe impõe esta necessidade perpétua 

de tornar-se a encontrar mais além de si mesmo, até um futuro que, por sua vez, lhe escapa 

continuamente. O artifício consistirá, nesta ocasião, em imaginar minha liberdade como 

residindo em meu eu, sendo assim que, como se viu, é o eu quem existe a partir da liberdade 

(JOLIVET, 1950, p. 171). 

Estes meios de exorcizar a angústia são, além do mais, ineficazes. Pode-se ocultá-la 

por um momento, embora isso não passe de ser uma metáfora, já que a consciência, que é por 

definição translúcida, não pode ser ocultada, porém não suprimi-la. Se tentar não vê-la, se tem 

que pensar nela para evitá-la. Nesse caso, sou a angústia, embora querendo não sê-lo: sou 

evasão da angústia; e isso segue sendo angústia. E é, por sua vez, a forma da má fé (SARTRE, 

2005, p. 76 e 84). 

A estrutura da realidade humana é a liberdade.  É claro que, para realizar o processo 

de geração do ser pelo ser e ser capaz de injetar-lhe algo do nada é preciso que o homem escape 

a este processo, que o tenha sob seu olhar como um conjunto, quer dizer, que ele se coloque 

fora do ser, que se distancie, se isole, segregando o nada. Desta forma, colocar-se assim à 

distância, desapegar-se do ser, segregando um nada que se isola, isso é precisamente aquilo, em 

que consiste para o homem a liberdade (SARTRE, 2005, p. 61). 

É através da liberdade humana que o nada vem ao mundo, na filosofia de Sartre. A 

liberdade é essencialmente humana. Porém, não se deve conceber a liberdade como uma 

essência do homem, como se a liberdade viesse a se acrescentar a esta essência já constituída, 

a título de determinação acidental. Em Sartre, a liberdade, de fato, precede à essência e a faz 
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possível, porque a essência do homem se encontra “em suspenso em sua liberdade”: não se 

pode fazer distinção entre a liberdade e o ser do homem, e não há diferença alguma entre o ser-

do-homem e seu ser-livre (SARTRE, 2005, p. 61). 

É importante notar e compreender que a liberdade sartriana nada tem de comum com 

a que afirma a filosofia espiritualista. Não serve “para nada”; é a consciência, e só ela, que 

formula os valores. Visto que o “ser do fenômeno” é inacessível, e que o “para-si”, 

desprendendo-se do “em-si”, só encontra o vazio, não existe nenhum valor objetivo, dado. Não 

há tarefas prontas que “esperem” o homem, explica Sartre; não há imperativos inscritos em um 

céu metafísico, não há “marcos indicadores” ao longo da estrada humana. Apontada para os 

“perfis” sucessivos do “fenômeno de ser”, vazia de toda a “vida interior”, a consciência, ou a 

liberdade, não pode “projetar-se” para frente em uma série de atos, de compromissos, aos quais 

está condenada, que a obrigam definitivamente e que, entretanto, são destituídos de qualquer 

significação independente do compromisso mesmo (ESCOLA, 2011, p. 63; JOLIVET, 1950, 

p. 166). 

O homem está completamente abandonado, diante do “em-si” que o espreita sem 

tréguas e do qual não pode, no entanto, prescindir. O homem está sozinho com a sua liberdade. 

Tomar consciência desta “situação” inelutável é tornar-se um homem, tornar-se livre. Os que, 

pelo contrário, imaginam haver valores em si, que dispensariam o homem de escolher 

incessantemente, de se escolher sem cessar (é deste modo que Sartre vê as coisas), são 

“farsantes”. Estes “repousam” sobre esses valores, dispensam-se de agir; refugiam-se na “moral 

das intenções”, ou tranquilizam-se dizendo consigo que “o homem é melhor que os seus atos” 

(ESCOLA, 2011, p. 63). Assim, “o homem se define não por caracteres ou por uma natureza 

que lhe seriam inerentes, mas unicamente por seus empreendimentos no mundo, pela ação” 

(GILES, 1937, p. 333). 

Ao lado dos homens, que procuram a liberdade há, segundo Sartre, e incontáveis, os 

que não a querem procurar, com medo de encarar, de frente, a angústia da liberdade solitária. 

O personagem do humanista, em La nausée é um representante daquele “espírito de seriedade”: 

Sartre se compraz em mostrar que o defensor dos valores humanistas é um pederasta (ESCOLA, 

2011, p. 64). 

Por trás de uma concepção de liberdade absoluta, está o ateísmo de Sartre. Para Sartre, 

se Deus existe, não sou livre. Claro que aqui se tem uma visão equivocada da criação, mas isso 

não é objeto de discussão aqui. No ateísmo sartriano se pode identificar o fundamento da sua 

concepção de liberdade absoluta. A explicação seria a seguinte: desde que não há valores 

“inscritos em um céu metafísico”, nem “natureza humana” concebida por um Deus, o homem 
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está inteiramente entregue a si mesmo; deve escolher incessantemente e criar valores. Se, ao 

contrário, Deus existisse, a existência de valores objetivos dispensaria o homem da 

responsabilidade da escolha. O homem poderia “repousar” no travesseiro das certezas 

acabadas; nunca mais conheceria a “preocupação”, que é a característica do homem “livre” 

(SARTRE, 2005, p. 721-722). Assim: 

 

Se Sаrtre arrаnca o homem da nаtureza, mesmo animаl, pаra sаlvaguardar sua 

liberdаde de ação, não será pаra lаnçá-lo nos brаços de Deus. Pois, se a 

consciência tem reаlmente tudo fora dela, se ela não é interioridаde, não 

descobrimos nаda, nem um fundo recаlcado (pois a consciência é toda 

trаnslucidez), um fundo que repousаria sobre um além do homem, sobre uma 

trаnscendência. O homem se define sem Deus. Tendo operаdo a redução 

fenomenológica no eu e no mundo, Sаrtre, pаra conservаr a consciência em 

seu puro nаda, e portаnto, como pretensão de liberdаde, agora opera o mesmo 

processo com respeito a Deus. Quаndo se trаta de descobrir a humаnidade do 

homem, a consciência deve arrаncar-se de Deus, como ela se arrаncou de seu 

eu e do mundo. Desde que se trаta de definir o homem, Deus será 

simplesmente colocаdo entre pаrênteses. Não se trаta de demonstrаr que Deus 

não existe, pois ainda que Deus existisse, em nаda se alterаria a questão; esse 

o ponto de vista da fenomenologia sаrtriana. Não que Sаrtre acredite que Deus 

exista; pensa antes que o problema não está ai, no da sua existência: é 

necessário que o homem se reencontre a si próprio e se persuаda de que nаda 

pode sаlvá-lo de si mesmo, de sua liberdаde, nem mesmo uma prova válida 

da existência de Deus. Neste sentido, o pensаmento sаrtriano é uma doutrina 

da ação (GILES, 1937, p. 333). 

 

A liberdade absoluta é angustiante. Sendo livre, o homem não é porque aquilo que é 

não é livre. Assim, o nada se instala no coração do homem e o conduz a se construir, fazer suas 

escolhas. No pensamento sartriano, não há como escapar da eleição no sentido de que é preciso 

escolher e tomar decisões sempre. É assim que a liberdade se torna absoluta e o ser do homem. 

Nas palavras de Sartre: 

 
Na angústia que me revela, por sua vez, minha liberdade e o nada que ela 

envolve, já não tenho nem arrependimentos, nem pesar, nem desculpa: sou 

essa mesma liberdade cujo ser se afirma no ato pelo qual eu a descubro 

(SARTRE, 2005, p. 639 e 642). 

 

Concluindo, pode-se afirmаr que o existenciаlismo de Sаrtre proclаma que o homem 

é angústia, porque sua liberdаde é absoluta. O indivíduo se angustia porque se vê na situаção 

de escolher sua vida, seu destino, sem buscаr orientаção ou apoio em ninguém. Sente-se 

desаmparado. Livre, sendo ele o projeto que fizer pаra si, responsável por seu próprio destino, 

já não há mаis desculpаs pаra ele. “Não está descrito em pаrte alguma – escreve Sаrtre – que o 

bem existe que é preciso ser honesto, que não devemos mentir”. Sozinho - e sem desculpаs - o 

homem está condenаdo a ser livre. Condenаdo, porque não se criou a si próprio; mаs livre, 
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porque, lаnçado no mundo, é responsável por tudo quаnto fizer (PENHA, 2011, p. 66). Portаnto, 

em Sаrtre, não há nаda de anterior à liberdаde pаra determiná-la; ela é absoluta. 

Na resposta a Sartre, fundamentada em Gabriel Marcel, vê-se que é preciso passar da 

insuficiência do eu para a invocação de um Tu Absoluto, conforme veremos na conclusão final 

desta tese.  

 

2.3 Heidegger – O homem como ser para a morte24 

 

Gabriel Marcel, recordando o primeiro encontro que tivera com Martin Heidegger, em 

meados da década de quarenta, assinala o repúdio por parte do pensador de Sein und Zeit da 

designação de existencialista ateu. O seu pensamento se encontra em uma atitude de suspensão 

entre uma posição ateísta e uma posição teísta (MARCEL, 1971a, p. 230). 

Partilhando da interpretação heideggeriana de Jean Wahl, Gabriel Marcel considera 

que Heidegger laicizou uma série de temas teológicos tradicionais. Gabriel Marcel, ainda que 

mantendo uma grande reserva no que concerne à legitimidade da laicização ou dissociação, 

pergunta se a noção de culpabilidade fundamental não é uma transposição da noção teológica 

de pecado original, ou mesmo se a ideia heideggeriana de que o homem se encontra lançado no 

mundo não constitui, também, a transposição secularizada da noção de queda. 

No entanto, no Homme Problematique, o autor não deixa de relembrar o quanto o 

filósofo alemão pugnou para se afastar daqueles, como Sartre, que o etiquetavam entre os 

pensadores ateus; Heidegger, pelo contrário, não aceita ser classificado como ateu e fala de uma 

espécie de ressacralização (MARCEL, 1955a, p. 147). Para Marcel, Heidegger concebe a morte 

como o horizonte absoluto da vida. Insiste que o próprio do ser finito é estar arremessado no 

mundo e é impossível não pensar na queda (MARCEL, 1944, p. 129 e 139). 

Ao filósofo Martin Heidegger, Gabriel Marcel dedica vários parágrafos das suas obras, 

em especial, na obra L´Homme problématique, 1955. Segundo Marcel, Heidegger parece 

conceber a morte como o horizonte absoluto da vida. E ainda mais, quem diz finitude, diz, ao 

mesmo tempo, culpabilidade e, se trata aqui de uma culpabilidade fundamental que tem sua raiz 

no fato de que o ser finito apresenta uma carga de nada. Esta culpabilidade também deve ser 

                                                             
24 A obra fundamental de Heidegger, traduzida para o português, a ser utilizada neste sub-capítulo será a seguinte: 

Ser e Tempo. Editora Vozes, Tradução de Marcia Sá Cavalcante Schuback, 15ª Edição, Petrópolis-RJ, 2005. Para 

uma leitura complementar, além dos autores que serão mencionados, sugere-se: ROGER VERNEAUX. Lecciones 

sobre existencialismo. Ed. Club de lectores, Buenos Aires, 1952. p. 81-116. 
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assumida corajosamente, heroicamente, sob pena de sucumbir nas mentiras de uma moral ou 

de uma religião adocicadas (MARCEL, 1955, p. 146). 

Já é de conhecimento que a morte ocupa um lugаr significаtivo na filosofia de 

Heidegger, mаs aqui se quer acrescentаr que Mаrcel criticаva o pensаmento heideggeriаno 

sobre a morte devido à excessiva concentrаção na morte própria e o esquecimento do pаpel 

fundаmental, que a morte do ser amаdo pode ter neste sentido (ESCOLA, 2011, p. 394). 

Hervé Pаsqua introduz a questão da morte do ser – ai, em Heidegger da seguinte 

mаneira: “Assim, enquаnto ek-siste, o Dаsein não constitui uma totаlidade. Ele será tudo o que 

pode ser, quаndo não houver mаis excedente. Então, extenuаdo, esvаziado de si próprio, ele 

deixаrá de ek-sistir. Nаda mаis dele sаirá. Assim, totаlidade significa vаcuidade, o todo é iguаl 

ao nаda” (PАSQUA25, 1997, p. 119). 

O primeiro capítulo da segunda seção de Ser e Tempo, Heidegger dedica a sua 

meditação da morte, em estreita conexão com o cuidado e a angústia. Heidegger faz uma 

interpretação ontológico-existencial do fenômeno da morte. Segue seu próprio caminho, 

apresentando a visão trágica da morte dentro de seu artificioso conjunto de existenciais. 

Em Heidegger, a morte é apresentada primeiro pela experiência dos outros. A partir 

desta experiência, a morte aparece como uma realidade fundamental, pois cada um tem que 

morrer com sua própria morte. A interpretação ontológica parte da experiência de existência 

como um “todo”, como totalidade de ser. A morte, da qual ninguém pode se livrar, é o fim ou 

término do Dasein; a totalidade de existência chega, com a morte, ao seu fim. Com o morrer, a 

existência cessou, os restos ficam reduzidos a algo distinto, algo ôntico de caráter corpóreo. 

Enquanto existe, o Dasein pertence a um “ainda não”. Seu ser de ir ao término terá o caráter de 

um “já não ser mais” (quando chegar este fim), como seu modo de ser inseparável. Isto quer 

dizer que a morte caracteriza a existência humana como um término ou fim da mesma, que o 

“ainda-não” de existir é um fruto “imaturo”, uma possibilidade de ser em devir ao “não-ser”. 

A morte não é para o ser humano como a perfeição de um fruto, que chega ao seu 

amadurecimento, mas é cessação ao chegar ao término, ela põe fim à existência. A morte é um 

modo de ser que o Dasein assume tão logo exista, segundo Heidegger, quando o homem vem à 

vida, é já bastante velho para morrer. 

                                                             
25 Hervé Pasqua, Introdução à Leitura de Ser e Tempo de Martin Heidegger, Lisboa: Instituto Piaget, 1997, p. 

119, tradução de Joana Chaves do original francês Introduction à lectura de l´etre et Temps de Martin Heidegger, 

Paris: Éditions L´Âge de L´Homme, 1993. 
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Da necessidаde do fenômeno da morte como “ser pаra o fim” deriva a interpretаção 

ontológico-existenciаl de Heidegger, como cаráter mаis sinаlizado do Dаsein. Este se definia 

como um poder ser, uma possibilidаde “que se antecipa” mesmo existindo em sua fаcticidade 

como ser cаído e jogаdo/lаnçado ao mundo. 

Porém, a possibilidade mais eminente, indeclinável e enraizada no ser humano, é o 

morrer. Dado o caráter antecipador do Dasein, a constante antecipação de seu ser potencial e 

futuro se concretizam, em definitivo, na morte, que não é ainda, porém, a rigor, já está presente. 

A morte se esconde continuamente na vida do existente humano, que foi lançado/arremessado 

ao mundo para nele morar e que nele vive morrendo, ou seja, correndo em direção a morte. 

Por isso, Heidegger repete com insistência a fórmula: a morte é a possibilidade mais 

peculiar, irreferível e insuperável da existência humana. E é também a possibilidade mais certa 

e indeterminada, que é, por outra parte, a possibilidade extrema de viver. A morte rompe todas 

as relações com o mundo e com os outros seres. Não é uma possibilidade acrescentada, que 

assaltao ser humano, mas é radical, incluída no próprio ser. 

Esta possibilidade ontológica se funda também na cura ou cuidado, como expressão 

de ser antecipado, projetado mais além, lançado às possibilidades. E a morte é a mais genuína 

possibilidade. A angústia, que é a forma mais aguda dessa cura ou ânsia, revela tal possibilidade 

de ser lançada à morte. 

A interpretação da morte na existência cotidiana é outra coisa. A morte é vista como 

um acidente que ocorre aos outros, porém que não diz respeito a alguém; algo indeterminado 

que há de chegar algum dia, porém que, de imediato, não é ameaçador para alguém. O homem 

na existência inautêntica trata de se tranquilizar diante da morte, e a olha de longe. 

O cotidiano ser de alguém significa/implica um constante voo diante da morte, um 

contínuo se esquivar dela como uma possibilidade que atinge somente a outros. Pelo contrário, 

a angústia apresenta o fenômeno da morte como próxima e iminente e mantém presente a 

ameaça constante e absoluta da mesma. Porque o ser para a morte é, em essência, angústia. A 

existência autêntica é aceitar o fato de ser para a morte como a possibilidade mais radical. A 

aceitação da morte reveste o caráter de uma espera, de um avançar contínuo ou correr olhando 

a morte, entrevendo-a a cada instante como uma possibilidade iminente e superando a covardia 

diante da angústia. 

Deste modo, recobra-se a liberdade, desligando-se das ilusões do viver perdido no 

cotidiano e se enfrentando a uma apaixonada e angustiante liberdade para a morte. Esta 

liberdade consiste, pois somente em eleger entre duas atitudes diante da morte: aceitação ou 

distração. A única atitude do existente autêntico estará em se compreender como ser para a 
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morte, que implica a possibilidade da impossibilidade sem medida da existência, ou seja, que 

em todo momento, nossas possibilidades devem se projetar sobre a tela da morte, que é a última 

e inevitável possibilidade. 

Em Heidegger, o Dasein morto deixou de ek-sistir, já não está aí para falar do já não 

ser. Epicuro26 negava a morte com o pretexto de que por impossibilidade da sua experiência 

não se poderia falar dela. Defendia que “o mal mais terrível, a morte, não nos toca. Com efeito, 

enquanto nós existimos, a morte não está; quando a morte está, nós não existimos mais” 

(EPICURO apud ALFARO 1989, p. 243). 

Ao contrário de Epicuro, Heidegger, não só não negava a morte, como fazia desta “a 

essência da vida”. Se a experiência da morte impede o Dasein de falar dela, pode, no entanto, 

experimentar a morte dos outros. Morrer significa deixar de ser no mundo, pelo que o Dasein 

de outrem morto é também um já-não-ser um ser subsistente. Ao invés do que se poderia pensar, 

o cadáver não é passível de ser reduzido a uma simples coisa corpórea, é o que perdeu a vida. 

A prova de que o cadáver não é uma coisa radical no fato de que este, ainda que possa ser 

convertido em objeto de estudos para o patologista, que procura compreendê-los, é estudado 

sempre à luz da própria vida. 

Nas palavras de Heidegger: 

 
Até o cadáver “diante dos olhos” continua sendo, teoricamente considerado, 

um possível objeto da anatomia patológica, a qual tende a compreender 

orientando-se pela idéia da vida. O “não mais diante dos olhos” é mais do que 

uma coisa material sem vida. Nele faz frente algo não vivente por ter perdido 

a vida (HEIDEGGER27, 1987, p. 260). 

 

A pessoa morta, diferente do corpo morto, foi como que arrancada aos que lhe 

sobreviveram, sendo para estes o objeto de cuidado, manifestado com tudo o que envolve o 

funeral, o enterro. Para Heidegger, tudo acontece assim porque a sua forma de ser não é 

assimilável a um instrumento (HEIDEGGER, 1987, p. 260-261). 

Neste sentido, escreve Alphonse du Waelhens: 

 

Eu não posso pois experimentar a morte de outrem, nem enquanto morrer, 

nem enquanto passagem do Dasein à reificação, nem enquanto 

desaparecimento da pessoa que morre. Pois o morto não desaparece 

verdadeiramente para os seus próximos, a existência comum com ele não é 

desfeita. Todas as cerimonias funerárias onde se honra o morto são para nós 

                                                             
26 O texto de Epicuro se encontra em Diógenes de Laércio, Vitae philosophorum X, 125, Ed. S. Long, Oxford, 

1964, p. 553, apud Juan Alfaro, De la question del Hombre à la question de Dios, Salamanca: Ediciones Sigueme, 

1989, p. 243). 
27 HEIDEGGER, El Ser y el Tiempo, 6ª edição, Madrid: Fondo de Cultura Econômica, 1987, p. 260. 
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objeto de preocupação e um modo de solicitude pelo qual nós permanecemos 

com ele (WAELHENS28, 1955, p. 136-137). 

 

A análise do Dasein como cuidado mostra que ele é perpétuo inacabamento. É verdade 

que se pode pretender que a morte é um acabamento: é ontologicamente a possibilidade do 

Dasein na qual o ser do Dasein, em sua mesma totalidade está em jogo. Porém, este acabamento 

é, ao mesmo tempo, sua ruína e seu fim. O Dasein já não é, como existente, objeto de 

experiência (SARTRE, 2005, p. 15 e 21). 

Dir-se-á que se pode observar a morte dos outros, porém esta observação não pode 

fazer-se mais do que a partir de fora e não ensina nada do que a morte é para quem morre. Além 

do mais, mesmo quando se pudesse “experimentar” ou “sofrer” a morte do outro, não adiantaria 

nada, porque isto não seria, mesmo assim, penetrar no sentido religioso da própria morte. Aqui 

é impossível apelar à comutabilidade do Dasein, que se realiza efetivamente no modo do “se” 

e da cotidianidade, em que cada Dasein equivale a qualquer outro Dasein: a comutabilidade 

cessa absolutamente na morte, porque ninguém pode assumir para si a morte de outra pessoa.  

Se, no cotidiano, todos os demais são, na morte, eu não sou mais que eu mesmo. “Se” morre 

sozinho, dizia Pascal; a morte, enquanto morte é essencial e exclusivamente a minha (SARTRE, 

2005, p. 15 e 21). 

Alphonse du Waelhens (Op., cit., p. 1380) ajuda a perceber que aqui se oculta um 

grave equívoco. Heidegger não distingue, de fato, entre “o morrer”, fenômeno existencial 

(acontecimento individual concreto) e a morte, fim de toda existência. 

A análise empreendida por Heidegger (interpretada por Alphonse du Waelhens, Op., 

cit., p. 137), sobre a relação entre os que sobrevivem e o morto, permanece aquém da reflexão 

marceliana no que concerne à morte dos entes queridos, para quem o desaparecimento material 

do amigo ou do ente querido se apresenta como condição da própria presença. Ser com o 

defunto, que já não é faticamente é ser com este no mundo que ele deixou, não sendo, no 

entanto, possível permanecer junto a ele senão a partir desse mundo. 

Das leituras que foram realizadas, pode-se afirmar que Heidegger não aceita que se 

possa experimentar o ser chegado ao fim. Porque o morrer de outrem não é acessível, o seu 

sentido ontológico escapa. Assim, qualquer tentativa para tomar como tema a morte 

experimentada nos outros, com o objetivo de proceder a uma análise do fim do Dasein, 

circunscrevendo a sua totalidade, está condenada ao fracasso [...] Ninguém pode substituir outro 

                                                             
28 ALPHONSE DE WAELHENS, La philosophie de Martin Heidegger, 4ª edição, Louvain: Publications 

Universitaires de Louvain, 1955, p. 136-137). 
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no seu morrer. Ainda que alguém possa morrer por outro, sacrificar-se por ele, o morrer por ele 

não significa que tenha tomado do outro a mínima parcela da sua morte. Nas palavras de 

Heidegger: “O morrer é algo que cada ‘ser-ai’ tem que tomar no seu caso sobre si mesmo. A 

morte é, na medida em que ‘é’, essencialmente, em cada caso, a minha” (HEIDEGGER, 2005, 

p. 262). 

Heidegger reflete sobre as noções de excedente, fim e totalidade. Para este, é apenas 

ao findar que o Dasein se torna em um ser qualquer, desta forma, em uma presença sem vida. 

É o que defende também Hervé Páscua, (1997, p. 122:) “O ser do Dasein distingue-se, com 

efeito, do ser de um ente qualquer subsistente no sentido em que ele está em perfeita atividade. 

Ele ek-siste, enquanto este último subsiste e é de forma inativa como o cadáver reduzido ao 

estado de coisa inerte”. Joaquim Escola dá maiores esclarecimentos neste sentido: 

 

O ser do Dasein é um ser não acabado, um ser a findar, totalidade em vias de 

acabamento. A incompletude ou inacabamento do Dasein não se confunde 

com a imperfeição do nosso conhecimento. Ainda que o senso comum 

imagine que a lua cresce, quando na realidade se trata de um ser acabado, as 

variações presentes estão somente ligadas aos limites da percepção humana. 

Sendo o Dasein um ainda não que será, há uma expectativa e um excedente 

que ainda esperam realização. Uma dívida, por exemplo, só deixará de o ser 

enquanto for saldada em sua totalidade, quando as diversas partes estiverem 

reunidas no conjunto de que faz parte. Heidegger não defende que o Dasein 

seja uma soma de elementos adicionados entre si exteriormente. O ainda não 

faz parte do ser do Dasein (ESCOLA, 2011, p. 396). 

 

Em Heidegger: 

 

O ser-aí tem que “chegar a ser” ele próprio no que ainda não é. Para poder ser, 

segundo este, definir por comparação o ser do “ainda não” do “ser aí”, temos 

que levar em consideração entes cuja forma de ser seja inerente ao “chegar a 

ser (Cf. HEIDEGGER, 2005, p. 266). 

 

Em Heidegger: “A morte faz parte do Dasein”. O tornar a ser, tornar-se do Dasein é 

comparado à maturação de um fruto, pois aí, a não maturidade faz parte deste. Ele é uma não 

maturidade em amadurecimento. Da mesma forma, o Dasein é o seu ainda não existindo, que a 

morte conduz à conclusão. Nesta perspectiva, a morte não é algo que chega do exterior e atinge 

o Dasein, ela faz parte do Dasein. Se, no entanto, para o fruto a maturidade significa a perfeição, 

no caso do Dasein, a morte não tem o sentido da perfeição, parece de algum modo “indiferente 

à perfeição” (Cf. WAELHENS, 1955, p. 140).  Tudo leva a crer que em Heidegger, o Dasein 

não se constitui como ser-no-fim, mas antes como ser-rumo-ao-fim, a partir do cuidado. 

É justаmente isso que vаi explicаr Hervé Pаsqua: 
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A morte, interpretada a partir do cuidado, surge assim, como o que ainda não 

está/é aí adiante, é o ainda-não-aí adiante mais afastado, mas ela é igualmente 

o mais eminente, no sentido em que pode acontecer de imediato. A iminência 

da morte não é comparável a uma tempestade que ameaça no horizonte ou à 

edificação duma casa quase terminada, no sentido ôntico. A morte diz respeito 

ao ser do Dasein, ela é ontológica (PASQUA, 1997, pp. 125-126). 

 

A morte apresenta-se ao Dasein como uma possibilidade de ser que este tem que 

assumir ele próprio em cada momento. É com a própria morte que o Dasein se encontra consigo 

mesmo no seu poder-ser mais próprio, mais autêntico, ao mesmo tempo em que é a 

possibilidade de já não ser Dasein. Ser Dasein significa ter inscrita a possibilidade de morrer. 

Sobre a autenticidade pode-se dizer: 

 

A autenticidade se realiza unicamente quando o homem se enfrenta fria e 

realisticamente com a irreversível necessidade da morte, isto é, da própria 

morte. Neste enfrentamento, no qual nenhum outro ser humano pode 

participar de verdade, é onde o individuo torna-se em homem livre e autêntico. 

Ninguém pode morrer no lugar de outro. Se morre por conta própria, no meio 

de uma perfeita e completa solidão. Ver isto claramente e enfrentar-se 

explicitamente e cotidianamente com esta possibilidade é o único caminho da 

autenticidade que foi dada ao homem (GEVAERT, 1987, p. 301). 

 

Assim, escreve Heidegger: “Enquanto ‘poder ser’ não pode o ‘ser-ai’ recusar a 

possibilidade da morte. A morte é a possibilidade da absoluta impossibilidade do ‘ser aí’” 

(HEIDEGGER, 2005, p. 274). Esta passagem de Heidegger foi devidamente explicada por 

Hervé Pasqua com as seguintes palavras: “Ser, para o dasein, já o vimos, é poder-ser”. Ele é 

pura projeção das suas próprias possibilidades. Ek-sistindo, ele está lançado no mundo. Ora, 

entre as suas possibilidades há uma, a morte, que é a sua possibilidade mais íntima, porque 

atinge o seu ser. Esta possibilidade anula todas as outras, porque ela é a possibilidade de uma 

impossibilidade pura e simples de todo o Dasein. “Perante esta saída fatal, o reflexo do Dasein 

é fugir, não se enfrentar mais a si próprio, para evitar ver-se tal como é na sua impiedade” 

(PASQUA, 1997, p. 127). 

Sobre a relação entre a morte do Dasein e a de outrem, Alphonse du Waelhens (1955, 

p. 142-143) escreve que esta é um momento estrutural do cuidado que encontra no ser-para-a-

morte a sua mais original concretização. Ao ek-sistir o Dasein, se encontra lançado na 

possibilidade da morte. A condição de ser-para-a-morte se revela na angústia, que não é 

perspectivada como fuga diante da morte, mas antes como o enfrentar da possibilidade da 

impossibilidade do homem. No entanto, o Dasein pode se abrigar, no anônimo, no impessoal, 

no modo de ser cotidiano para a morte que mais não faz do que mascarar o verdadeiro sentido 

da morte (cf. ESCOLA, 2011, p. 398) 
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De acordo com Herve´Pasqua: 

 

Encarando, assim, a morte de frente como a possibilidade que torna 

impossível, o Dasein compreende-se a si próprio como nada. Ele entende que 

irá em breve deixar de ser todas as possibilidades e isolar-se para não ser mais 

do ele próprio (PASQUA, 1997, p.130). 

 

Sobre o inacabamento do Dasein, pode-se defini-lo como um “ainda não”, uma demora 

o um prazo: o Dasein “todavia não” é o que será, e esta estrutura o caracteriza, enquanto existe. 

Alcançar seu fim é para o “ainda não”, cessar de existir como Dasein. Assim, o inacabamento 

do Dasein não pode, de modo algum, comparar-se com a falta de plenitude de certas coisas que 

não são incompletas, mas que não tenham reunido todos os elementos (JOLIVET, 1950, p. 

110). 

De fato, as coisas não são jamais “incompletas”: são sempre completas tal como são e 

é nossa percepção a que, por referência a um modelo ou a uma essência, as faz ou não 

“incompletas”. O quarto da lua é, em si mesmo, uma coisa acabada: sou eu unicamente que 

faço dele uma lua não cheia, não realizada. Em todo momento, a água que está sob o fogo é, 

com a temperatura que tem uma coisa acabada e adequadamente determinada: sou eu que, 

desejando agua fervendo/em ebulição, faço dela uma água “incompletamente” quente. Quanto 

ao Dasein, não há nada disso: seu inacabamento é realmente constitutivo: o “ainda não” é para 

ele uma maneira de ser essencial. O Dasein é uma fuga perpétua em direção a suas 

possibilidades: corre atrás de um possível, que não é outra coisa que ele mesmo e que, como 

tal, é necessariamente impossível de alcançar. É, por essência, o ser que jamais pode conseguir 

chegar a ser em plenitude (Cf. JOLIVET, 1950, p. 111). 

Ao ser-ai é inerente um essencial inacabamento, que encontra seu término na morte. 

Na morte, o ser-ai, pela primeira vez, chega ao seu fim. A morte é, pois o fim do ser-ai. Porém 

não se pode entender essa afirmação como se na morte o ser-ai chegasse a sua plenitude ou 

simplesmente desaparecesse. 

Estes dois modos de chegar ao fim são próprios dos entes que não têm a forma de ser 

do ser-ai. Também não é válida a comparação que Heidegger faz entre a totalidade do Dasein 

e a maturidade de um fruto. Com a maturidade, o fruto chega a sua plenitude, porque o fruto é 

um acabamento, mesmo a título de perfeição adquirida, enquanto que o acabamento do Dasein 

é um afundamento que não tem nada a ver com a perfeição, se por tal se entende o esgotamento 

de suas possibilidades específicas. O pão se consome e desaparece. Não é assim que o ser-ai 

chega à morte como a seu fim. O ser-ai não morre precisamente, quando chegou à plenitude de 

sua carreira. A morte o encontra na maioria das vezes, ou ainda imaturo ou já caduco. Morre-
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se imperfeito... Por outro lado, na morte o ser-ai não desaparece simplesmente, mas somente 

deixa de existir como ser-ai. O fim que a morte leva consigo não é um lugar de plenitude, nem 

um desaparecer, mas é um ser ser-para-o-fim. Assim, como o ser-ai é sempre, enquanto existe, 

seu “ainda não”, assim é também sempre seu “fim”. O fim vivenciado com a morte não significa 

para o ser-ai um haver chegado ao fim, mas um ser para-o-fim. A morte é um modo de ser que 

o ser-ai toma sobre si logo como é. “Tão logo um homem nasce, é já bastante velho para 

morrer”. 

A morte aparece, com efeito, como a mais sinalizada possibilidade do ser-ai. Ela é, 

antes de tudo, a possibilidade mais peculiar: com a morte é dado ao ser-aí seu próprio poder-

ser, seu mesmo ser no mundo. Ele é, além do mais, a possibilidade mais irreversível: na morte 

se rompem todas as referências a outros entes ou a outro ser-ai. Ela é, enfim, a possibilidade 

nunca ultrapassável/insuperável: enquanto poder-ser não pode o ser-ai ultrapassar a 

possibilidade da morte. A morte, a possibilidade mais peculiar, mais irreversível e não 

ultrapassável, a possibilidade extrema, atrás da qual já não há outra possibilidade, se apresenta, 

em definitivo para o ser-ai como a possibilidade do já não poder ser-ai a possibilidade de sua 

absoluta impossibilidade. 

Vê-se que a morte não é mais do que uma possibilidade, e somente como possibilidade 

pode realizar-se. Ser-para-a-morte significa comportar-se de tal modo com respeito à morte que 

advém e se mantém e se desemboca e mantém como o que se é [...], Heidegger denomina a este 

modo de comportar-se um correr ao encontro da morte. Nesse “correr a seu encontro”, a 

possibilidade se faz cada vez maior, ou seja, se apresenta como uma possibilidade que não 

conhece, em geral, medida, o mais ou o menos, mas que significa a possibilidade da 

impossibilidade sem medida da existência (COLOMER, 2002, p. 527). 

A morte não é cessação do Dasein. Se diz que a chuva “cessa”, quando desaparece; 

que o caminho “cessa”, quando já não existe como tal; que o pão se acaba, quando não mais 

existe; que a pintura está “acabada”, quando a parede está pronta. No entanto, nenhuma destas 

acepções convém à morte do Dasein: morto, o Dasein nem está terminado como perfeito, nem 

simplesmente desaparecido, nem está pronto, acabado. Na realidade, enquanto “ainda não” 

essencial, o Dasein, desde que existe, é já seu fim. Seu ser é um ser-para-o-fim (Sein-zum-

Ende). 

A partir do seu nascimento, um homem já é bastante velho para morrer. A morte não 

é, pois, uma “cessação”. O Dasein não cessa de existir por efeito de um acontecimento ou de 

um acidente exterior: a morte é para ele um modo de ser que lhe afeta assim que ele é (Cf. 

HEIDEGGER, 2005, p. 241 e 246). 
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A morte é uma possibilidade que o mesmo Dasein assumiu como definindo seu poder-

ser mais pessoal. Os homens escapam comumente à angústia da morte, por um lado, fazendo 

dela uma simples verdade estatística ou uma certeza experimental, que deixa indecisa minha 

sorte pessoal; por outra, reduzindo a certeza da morte à certeza de que “se morre”, como se a 

morte afetasse somente algo que não é ninguém. A morte resulta para o charlatanismo cotidiano, 

em um caso acidental e desagradável. Tenta-se sempre dissimular o ser-para-a-morte que eu 

sou; assim, consola-se aos moribundos ocultando-lhes a iminência da morte (de fato, o que 

caracteriza os consoladores é consolar-se a si mesmos). O “se” foge diante da morte: evita o 

pensamento da morte como debilitador, a falta dos valores necessários para afrontar a angústia, 

que ela produz (Cf. JOLIVET, 1950, p. 252 e 255). 

Esta angústia não pode fazer deixar de oprimir o homem desde o momento, em que se 

coloca verdadeiramente frente à morte, como constituindo a possibilidade mais pessoal e menos 

intransferível. Esta possibilidade, com efeito, não é nada mais do que a possível impossibilidade 

da existência em geral. Não se trata aqui de uma certeza empírica, do gênero da que se expressa 

sob esta forma: é certo que “a morte” chegará, não por uma necessidade metafísica, mas por 

algo pessoal ao Dasein e é a necessidade mais geral: necessidade de uma não-necessidade da 

existência, contingência absoluta de toda existência humana. O homem é um ser-para-a-morte, 

essencialmente e constitutivamente. O homem só existe para a morte. Enquanto não houver 

compreendido isto, o Dasein não se compreenderá a si mesmo. Somente a interpretação 

existencial da realidade humana como ser-para-a-morte permite ao Dasein alcançar a existência 

autêntica e, por conseguinte, a impiedade da existência pessoal, enquanto que a morte se 

apresenta sempre e, necessariamente, como a morte (Cf. HEIDEGGER, 2005, p. 239, 240, 250, 

263). 

A angústia nascida da morte e do nada é, pois, o que individualiza um ser no mais alto 

grau. Sartre, em L'Etre et le Néant, (1943, p. 617 e 619), não vacila em escrever que a 

argumentação de Heidegger sobre este ponto se constitui em um círculo vicioso. Com efeito, 

diz Sartre, Heidegger “começa individualizando a morte de cada um de nós, indicando que é a 

morte de uma pessoa, de um indivíduo”, a única, pois, que outro não pode assumir por mim; 

em seguida, “utiliza esta individualidade incomparável que conferiu à morte partindo do 

“Dasein” para individualizar o mesmo “Dasein”: projetando-se livremente em direção a sua 

possibilidade última. E, assim, o “Dasein” chegará à existência autêntica e escapará arrancará 

da banalidade cotidiana para chegar à unidade insubstituível da pessoa”. 

Há aqui um “círculo” evidente, segundo Sartre. A angústia é a forma própria da 

autenticidade. É a revelação de nosso ser, que dá sentido a todas as possibilidades e à totalidade 



104 
  

do Dasein, ela não é nada mais que a absoluta inclusão de todo nosso poder-ser na possibilidade 

fundamental da morte (Cf. HEIDEGGER, 2005, p. 255 e 260). Quase não vale a pena sublinhar 

o equívoco da fórmula “ser-para-a-morte”. Com efeito, “para” pode ser tomado em dois 

sentidos completamente diferentes, conforme designe um término, um fim. 

O homem é “para a morte” no sentido de que a morte é o término necessário da 

existência humana; porém daqui não se segue que seja para a morte no sentido de que a 

existência humana não tenha outra finalidade do que a morte. O homem é para morrer, 

porquanto morrer é uma lei fatal da condição humana; porém não existe para morrer, porque a 

morte não é a razão adequada da existência humana, ou melhor, se quer evitar esta linguagem 

pouco heideggeriana: a morte não é o sentido definitivo e absoluto da existência. Deixe-se claro, 

pelo menos no que não se pode passar de um sentido ao outro, do fato ao direito (Cf. JOLIVET, 

1950, p. 113). 

De fato, o ser-para-a-morte não é, para o Dasein, mais do que um dado empírico: o 

Dasein não conhece seu ser como sendo propriamente para a morte. Viu-se, com efeito, que a 

cotidianidade é uma evasão diante da morte. A autenticidade exigirá, pois que o Dasein possa 

conduzir-se como sendo propriamente um ser-para-a-morte. A morte não realiza nada: é 

estritamente a possibilidade da impossibilidade de toda nova relação. A aceitação da morte será 

uma espera da morte, precisamente, enquanto é uma possibilidade constitutiva e permanente do 

ser-para-a-morte. O suicídio, com efeito, somente seria mais uma forma de evasão diante da 

morte. A existência autêntica está sempre situada diante da morte como próxima e compreende, 

por isso, em todo momento a vaidade absoluta de toda realização e o nada de tudo quanto pode 

ser como real. Pouco a pouco, a contingência radical da existência e de toda existência se 

descobre como carente de todo limite, como não admitindo “mais ou menos” como significando 

a possibilidade infinita da impossibilidade da existência (Cf.: JOLIVET, 1950, p. 114). 

Por isso, o Dasein admite a morte como a possibilidade suprema mais pessoal de seu 

próprio existir, possibilidade inelutável e sem apelação. Ele se faz livre diante dela, no 

sentimento do nada de todo o ser. Em L'Etre et te Néant (1943, p. 615 e 638), Sartre critica, 

vigorosamente, estes pontos de vista de Heidegger. Ele não admite que a realidade humana 

possa ser definida como um ser-para-a-morte. Com efeito, diz que é impossível esperar a morte 

como minha morte. A morte pertence, evidentemente, à condição humana; porém minha morte 

nem está nem pode estar entre minhas possibilidades. Não pode pertencer à estrutura ontológica 

do para-si. Ela nos remete ao fato totalmente contingente da existência do outro e do mundo, 

porque sem o outro, seria a desaparição simultânea do para-si e do mundo, do subjetivo e do 

objetivo: não é queda fora do mundo, porque o outro faz com que haja ainda mundo. 
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A morte é, pois um fato puro, radicalmente, contingente e absurdo, que eu não posso 

esperar e que me vem de fora, por azar, exatamente como o nascimento e, compondo com este, 

o dado puro e simples que se chama faticidade. Crê-se que seja decisiva contra Heidegger esta 

crítica de Sartre: “O ser-para-a-morte é uma impossibilidade metafísica, porque a morte, como 

dissemos acima, não pode de modo algum ser um fim; mais ainda: nem um término e nem um 

fim”. Porém, isto não significa que se adote o ponto de vista de Sartre (Cf. JOLIVET, 1950, p. 

114). A resposta a Sartre e a Heidegger, com base no pensamento de Gabriel Marcel será feita 

mais adiante, especialmente, nos capítulos 6 e 7 e na conclusão. Aqui são expostas apenas 

algumas objeções levantadas por Jolivet, com relação à concepção heideggeriana do Dasein. 

Livre para as próprias possibilidades, enquanto estão compreendidas na possibilidade 

radical do ser-para-a-morte, o Dasein exclui o perigo de intrometer-se na maneira própria que 

tem os outros de compreender a existência e, mais ainda, o de obrigar-lhe a adotar sua própria 

concepção. Aceita que o outro seja o que ele queira ser. O sentido autêntico da morte fala 

seguramente, porém a existência, em comum, é também essencial ao Dasein e se fundamenta 

na possibilidade concedida a cada um de chegar a ser seu poder-ser como lhe pareça. Tal é a 

liberdade diante da morte, manifestada essencialmente pela angústia (Cf. HEIDEGGER, 2005, 

p. 260 e 267). Heidegger não aborda a questão de um mais além da morte (de algo além da 

morte). Pode-se dizer, com certeza, que desde o ponto de vista da análise do ser-no-mundo, a 

questão não tem por que ser abordada. Sem dúvida, a análise fenomenológica deveria encontrar 

esta espécie de exigência de imortalidade, que parece também, em certo sentido, constitutiva 

da realidade humana. Porém, Heidegger não vê nessa análise mais do que uma nova maneira 

de “fuga diante da morte” (Cf. JOLIVET, 1950, p. 114). 

A morte constituindo a possibilidade extrema encerra em si todas as demais 

possibilidades. A possibilidade da inautenticidade é igualmente constitutiva do Dasein. Há uma 

luta constante do Dasein por contra as forças caprichosas da inautenticidade. Pensar na morte é 

o sinal próprio do Dasein, que se fez transparente a si mesmo (Cf. JOLIVET, 1950, p. 121). 

Heidegger se pergunta se não se objetará que esta interpretação ontológica da 

existência do Dasein não é nada mais do que uma forma de “ideal” e, como tal, um pressuposto 

da análise? Assim é, em efeito, responde Heidegger. O fato que se chama ideal, não pode ser 

negado; deve ser admitido, com seu caráter de necessidade positiva, como objeto da 

investigação ontológica. Nenhuma filosofia deve renegar seus pressupostos: fazem uma só 

coisa com ela e ela os verifica por seu próprio desenvolvimento (HEIDEGGER, 2005, p. 310). 

Assim é como são combinados em virtude dos pressupostos da investigação, que o 

Dasein autêntico é fundamentalmente cuidado e que o cuidado está essencialmente arraigado 
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na possibilidade última do ser-para-a-morte. Heidegger se pergunta se este sentido do ser não 

seria uma construção do acaso e arbitrária. Diríamos que de modo nenhum seria arbitrária por 

que a análise demonstrou que não há de fato, para o ser-no-mundo, nenhuma instância superior 

ou ulterior à de poder morrer (Cf.JOLIVET, 1950, p. 122). 

Nesse sub-capítulo dedicado ao tema do ser para a morte em Heidegger, foi visto que 

pertence à essência do ser-ai um constante estar inconcluso. A inconclusão significa que falta 

algo no poder ser. A conclusão desta inconclusão, ou que é o mesmo, chegar ao acabamento, 

significa, por sua vez, a perda do ser do ser-ai. Este último acontece na “morte”. Está-se aqui 

diante de um círculo aparentemente insolúvel. Enquanto o ser-ai existe, não alcança sua 

totalidade, porém tão logo a alcança, sua pretensão se torna em perda pura e simples do ser no 

mundo. O ser-ai deixa de ser aí e passa ao não ser ai. A passagem ao “já não ser ai” tira do ser 

ai a possibilidade de experimentar a passagem e de compreendê-la como experimentada. 

A morte, a única experiência que permitiria ao ser humano apreender o ser-ai total, se 

subtrai fundamentalmente a toda possibilidade de experimentação. Isto ficou claro quanto à 

experiência da própria morte. Quanto a experimentar a morte dos outros, é uma saída que se 

mostra inviável. A única coisa que se pode experimentar na morte dos outros é o notável 

fenômeno da virada de um ente que passa da forma de ser do ser-ai à do já não ser aí. Não é 

possível experimentar, em seu genuíno sentido, o morrer dos outros. No máximo, limita-se a 

“assistir” a ele. E não pode ser de outro modo. A morte é, na medida em que é, em cada caso 

“minha”. Ninguém pode fazer sua a morte do outro. O morrer é algo que cada ser-ai tem que 

tomar em cada caso sobre si mesmo. 

Se não é possível uma experiência da morte, nem da própria nem da alheia, só resta à 

intenção de antecipá-la existencialmente como uma sinalizada possibilidade do ser-ai. 

Teófilo Urdanoz (1978, p. 535) diz que a análise existencial da morte realizada por 

Heidegger, prescinde por completo de toda “metafísica” e atitude “edificante” sobre a mesma, 

de suas causas, e sentido em relação ao mal e a dor e, a partir daí, dos problemas do “mais além” 

e da imortalidade, que nem sequer menciona.  Não somente se concorda com Teófilo Urdanoz, 

como também se identifica, na sua critica, como o pensamento de Gabriel Marcel sobre a morte 

e a imortalidade pode ser mais original do que se imagina. 

Neste capítulo, procura-se demonstrar como um mesmo contexto histórico-social pode 

despertar questões e respostas diferentes. A ideia é sempre fazer um contraponto a Gabriel 

Marcel, para assim, identificar a originalidade de seu pensamento. Com Le mythe de Sisyphe, 

de Camus, viu-se o quanto para este autor a vida é absurda e é preciso abandonar a existência 

pelo suicídio. Com Sartre se viu que o ser-em-si é a consciência, entendida como potência 
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nulificadora do dado, isto é, como liberdade. A liberdade é a estrutura mesma da existência. O 

homem é responsável pelo mundo e por si mesmo, enquanto modo de ser. Já com Heidegger, 

viu-se que a morte é a possibilidade absolutamente própria, porque diz respeito ao ser mesmo 

do homem e é nela que se encontra o ser autêntico. 

 O próximo capítulo, que fará parte da segunda parte desta tese, vai tratar de fundamentar 

filosoficamente a esperança em Gabriel Marcel assim como dialogar com outros temas a fins e 

correlatos à mesma, sempre na perspectiva de abrir caminhos para o sentido da vida no 

pensamento de Marcel.    

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II – A ESPERANÇA29 COMO FONTE DE SENTIDO 

 

                                                             
29 Os textos mais importantes sobre a esperança em Marcel e estudos de outros autores sobre o tema da esperança 

em Marcel, são: 

- Esquisse d´une phénomenologie de d´une metaphysique de L´Espérence: uma longa conferência dada na 

“Scholasticat” de Fourvière em 1942 por convite de H. de Lubac (cf. PI 182). Seu primeiro estudo com tom 

realmente fenomenológico, sobre a esperança, está em HV 37-86. - La Structure de L´Espérance (SE), recolhido 

em “Dieu Vivant” 19(1951) 71-80. Trata-se de um brilhante e breve ensaio que reflete ideias que se encontram no 

coração de toda a obra de Gabriel Marcel (cf. PI 182). - Le Désir et L´Espérance (DE), um breve conferência dada 

em 1963 e publicada primeiro em inglês como Desire and Hope, em LAWRENCE, N., Y O´CONNOR, D., (eds), 

Readings in Existencial Phenomenology, New York 1967, 277-285. O tema da esperança se encontra com certa 

frequência em Etre et Avoir, em Mystère de L´Etre II, cap. 9, assim como em seu ensaio sobre a imortalidade 

intitulado Presence et Inmortalité em PI, 181-93. Entre os principais estudos sobre a esperança em Gabriel Marcel, 

podemos destacar: TROISFOINTAINES, R., De L´Existence a L´Etre, 2 tomos, Louvain/Paris 1968, (1@ ed., 

1953). É um trabalho antigo, mas continua sendo a obra mais completa sobre toda a filosofia de Gabriel Marcel, 

inclusive foi prefaciada pelo mesmo; LAIN-ENTRALGO, P., La espera y la esperanza: historia y teoria del 

esperar humano, Madrid, 1962 (1ª edição 1957), p. 299-313; MOELLER, C., Literatura del siglo XX y el 

cristianismo, t.IV: La esperanza em Dios Padre, Madrid 1960 (1ª edição francesa, 1949), p. 177-339; GONZALEZ 

V., J., La metafisica de la esperanza como vía de acceso a Dios: dimensiones de la filosofia  de Gabriel Marcel, 

em “Franciscanum” 6 (1964), que é uma elaboração dos estudos de lain e TROISFOINTAINES; PAUL 

O`CALLAGHAN. La metafisica de la esperanza y el deseo em Gabriel Marcel, Revista Anuário filosófico, 1989, 

22 (1): p. 55-92. 
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CAPITULO III – A ESPERANÇA COMO CONSTRUÇÃO METAFÍSICO -

ONTOLÓGICA À LUZ DO TU ABSOLUTO SUPERANDO A ANGÚSTIA E O 

DESESPERO 

 

Este capítulo pretende demonstrar a relevância de uma filosofia da esperança em 

Gabriel Marcel para a construção do sentido da vida superando a angústia e o desespero. 

Demonstra-se como, em Marcel, propicia a esperança como forma estruturalmente constitutiva 

de toda a experiência humana. É o que essencialmente se vai abordar neste quarto capítulo. Para 

responder às questões destes capítulos se fará um percurso, que envolve vários temas correlatos 

ao da Esperança. 

 

3.1 - A possibilidade de transcender ao desespero 

 

 No primeiro capítulo foi visto, que a vida, em um mundo baseado na ideia de função 

se encontra exposta ao desespero e desemboca no desespero. A vida está marcada por 

experiências de desespero, mas à base da esperança existe a consciência de uma situação, que 

leva ao desespero: as doenças, ao sofrimento, etc. Em Gabriel Marcel, se por um lado, o 

desespero dá origem ao filosofar, por outro, deve ser combatido pela esperança. A esperança é 

uma espécie de potência secreta, através da qual, a vida resiste ao desespero (BLASQUEZ, 

1988, p. 221-222). Nesse sentido, há uma importante reflexão assim de Roger Troisfointaines 

sobre o desespero em Marcel (Cf. ROGER, 1968, p. 176-177). 

Um certo tipo de experiência diz que não há saída para o problema (enfermidade, 

morte, etc.). Porém, outro tipo de experiência assegura que quanto mais real é a realidade, 

quanto mais me apoio nela, menos se presta a um cálculo, a uma técnica. A esperança se 

apresenta como reação contra todo tipo de desespero. Desesperar é admitir que a vida carece de 

sentido. Desesperar é se suicidar (MARCEL, 1935a, p 117). Quem espera se parece mais a um 

criador, a um inventor, que a um técnico, ou seja, a esperança é criativa, é inventiva 

(BLAZQUEZ, 1988, p. 225). Sem esperança, a condição humana se empobrece, perde o 

equilíbrio e até a integridade. Sobre o termo condição humana (que não será objeto desta 

pesquisa), Marcel faz importantes considerações (Cf. MARCEL, 1944, pp. 69-70).  

Em Marcel, o desespero ocupa um lugar importante no confronto com a esperança. 

Aliás, o desespero é a razão mesma do filosofar. O desespero é a questão que impulsiona um 

ser. Um salutar desespero pode potencializar ações criativas no ser.  



109 
  

O desespero é possível para todos, independentemente de classe social ou nível cultural. 

Também se apresenta em diversas formas e graus. Em si mesmo, o desespero anula os impulsos 

criativos do ser, mas na abertura, na transcendência e participação, ele potencializa a 

criatividade e a reinvenção de si mesmo.    

A fascinação pelo desespero “é como lâminas de vida congeladas”. Tendo parado a 

atividade “incessante” da alma que aspira à comunhão pleromática30 em Deus, o desespero 

corta a pessoa de tudo o mais e, especialmente, com os outros e, em última análise, de Deus. 

Este é o efeito da atitude fechada do desespero. Embora não faça parte desta pesquisa, não 

poderíamos deixar de mencionar que Marcel também fala do desespero como uma 

autodevoração espiritual (Cf. MARCEL, 1944, p. 56). 

Em Marcel, quem se desespera já se lançou no inferno da própria criação, porque está 

completamente fora do ser. Aqui aparece uma possível tensão entre filosofia e teologia no 

pensamento de Marcel, porque a partir deste argumento se pode ver que Marcel está dando uma 

interpretação filosófica à expressão teológica “perder a alma”. Lançar-se ao inferno da alma, à 

falta completa de sentido é consequência também da liberdade. Marcel adverte que a pessoa é 

livre para aceitar ou rejeitar o seu ser com criatividade e, cortar ou não, todos os laços com a 

fonte do ser. E conclui com uma declaração de impotência completa: Quem se desespera está 

falido na existência. Nas palavras de Marcel: A verdade é que, por outra parte, falando com rigor, 

somente pode haver esperança onde intervém a tentação de desesperar. A esperança é o ato pelo qual 

esta tentação é ativa ou vitoriosamente superada (MARCEL, 1944, p. 47). 

Em que consiste a essência do ato de desespero é o que se verá agora. Recorre-se, 

então, mais uma vez, a um exemplo concreto: um pai não tem notícias de seu filho há muito 

tempo. Este partiu em missão para um país distante, recomendando aos seus que não se 

inquietem se ele deixar de escrever por algum tempo; porém, seu silêncio se prolonga, 

excessivamente, e desperta as piores apreensões. 

Contudo, o pai persiste na esperança. Cada dia espera a carta que há de livrá-lo da 

angústia. Desesperar seria também declarar incurável essa ferida que inflige, que é a separação. 

O desesperado não somente contempla, ele tem ante si esta obscura repetição, esta eternização 

de uma situação, na qual está “preso”, como um barco está preso entre os gelos (Cf. MARCEL, 

1944, p. 54). 

Contudo, o desespero não é algo estéril no pensamento de Marcel. Um salutar 

desespero pode conduzir não somente a uma esperança qualquer, mas a uma esperança absoluta. 

                                                             
30 Do grego Pleroma ( πλήρωμα) geralmente se refere à totalidade dos poderes divinos. A palavra significa 

plenitude (do grego πληρόω, "Eu preencho".  
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É preciso lembrar sempre que, em Marcel, precisamente onde o desespero é possível pode haver 

esperança. Esta só pode existir, quando há motivo para o desespero. Os dois são inseparáveis; 

a sua correlação subsiste até o fim.  

O tema do desespero é comum aos autores existencialistas. Assim, é um tema presente 

em vários autores. Marcel divide com Nietsche a concepção do desespero como trampolim, 

como algo que potencializa. Quando Marcel fala da passagem do desespero à fé, lembra um 

grande existencialista: Kierkegaard. Este fala dos saltos, da instâncias ética, estética, religiosa.  

Ainda que a angústia abordadada por Kierkegaard tenha um papel a desempenhar, algo 

que serve para reforçar a esperança, Marcel consegue ver nela uma mancha de condicionalidade 

porque o desespero estaria implícito em um contrário inevitável. Já a esperança marceliana é 

absoluta. Aquele que espera não impõe condições, abandona-se na absoluta confiança e 

experimenta uma profunda segurança em seu ser.  

A esperança absoluta é inseparável de uma fé que é igualmente absoluta e que 

transcende a tudo, que foi estabelecido pelas condições. (Este tema será objeto do último 

capítulo). 

Em Marcel, a esperança é uma luta ativa contra o desespero. Ainda que as condições 

de possibilidade da esperança coincidam com aquelas do desespero, a reação espiritual de quem 

experimenta a esperança, é inversa. O desespero coloca como um fato a impotência do ser 

humano. Este sentimento nega a possibilidade de levar em conta, não somente meu bem, mais 

ainda aquele que eu julgo ser o bem. A esperança é um ato pelo qual um ser orientado para a 

salvação responde a esta tentação, triunfa, vence. Assim como o desespero capitula diante de 

um fatum, a esperança dá crédito à realidade (TROISFONTAINES, 1968, p. 175). 

Em certo sentido, no pensamento marceliano, podemos deduzir que o desespero aponta 

para uma contraeternidade, um tempo fechado. Pode-se agora compreender a situação de 

isolamento do desespero. Desde que a pessoa eleja estar trabalhando para sua demolição 

gradual, o desespero imobiliza e assume uma forma de suicídio espiritual. Este suicídio 

espiritual pode, por sua vez, levar ao suicídio físico, como final consequência do desespero. 

Isto é o que acontece quando o desespero identifica-se com a solidão aguda. Outros aspectos 

do desespero também podem ser vistos em Marcel (1945, p. 186).  

Nas notas preparatórias para a conferência a realizar na Sociedade de Estudos 

Filosóficos de Marseille, em 21 de Janeiro de 1933, e da qual sairia um dos textos mais 
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sistemáticos do autor, Position et approches concrètes du mystère ontologique31, Marcel 

afirmava: 

 

O espetáculo da morte que este mundo nos propõe pode ser considerado, a 

partir de um determinado ponto de vista, como uma incitação permanente à 

negação, à defecção absoluta. Poder-se-ia dizer, para além disso, que o espaço 

e o tempo, como modos conjugados de ausência, ao abandonar-nos a nós 

mesmos tendem a precipitar-nos na indigente instantaneidade do gozar. Mas 

ao mesmo tempo e correlativamente, parece pertencer à essência do desespero, 

da traição, da própria morte, o poderem ser recusadas, renegadas: se a palavra 

transcendência tem um sentido, é precisamente esta negação que designa mais 

exatamente, esta superação (Uberwindung, melhor que Aufhebung). Pois a 

essência do mundo é talvez, a traição ou, mais exatamente, não há no mundo 

uma só coisa da qual possamos estar seguros (MARCEL, 1935a, pp. 148-149). 

 

Portanto, apesar de se viver em um mundo, em que a traição e o desespero são 

possíveis e que, pelo fascínio, interpelam constantemente o homem a se entregar ao seu poder, 

Marcel reconhece a possibilidade de transcender esta situação, pois quer a traição, o desespero, 

ou mesmo a morte, tem inscritas na sua essência, o poder de recusa ou negação (ESCOLA, 

2011, p. 389). 

Assim, Marcel se expressa sobre esta questão: 

 
Poder-se-ia ser tentado a pensar que esta situação criada pela meta-

problemática do deixar de ser, que é simultaneamente uma sistemática do 

desespero, seria passível de ultrapassagem, bastando para tal o recurso a uma 

dialética eficaz, funcionando como um mecanismo32 (MARCEL, 1935a, p. 

148-149). 

 

Ainda, que o desespero patenteie um caráter obsessivo e, quando confrontado com as 

múltiplas situações de provação, sofra a imposição do determinismo interior, a liberdade 

humana encontra também aí um campo aberto de possibilidades de afirmação. No Congresso 

Internacional de Filosofia, realizado em Paris em 1937, Marcel reconhecia que pelo fato de 

cada um ter consciênca de ser votado à morte, sente-se exposto e poderá ceder à tentação de se 

hipnotizar, em face da fatalidade da sua inevitável morte. Obcecado por esta ideia fixa, que tudo 

avassala, não haverá espaço para mais nada, esvaziando todo o valor. Para Marcel é inadequada 

a posição dos moralistas que julgam a pessoa repreensível por esta atitude, e declaram que o 

                                                             
31 Esta obra de Gabriel Marcel é resultado de sua evolução filosófica e espiritual. 
32 Marcel explica mais essa meta-problemática do não ser mais, afirmando que ela é, ao mesmo tempo, uma 

sistematização do desespero que faz desembocar em suicídio. Por outro lado, este meta-problema pode muito bem 

aparecer para mim como a suprema sabedoria, como uma expressão menor de um pensamento que veio de uma 

verdade última da qual, o homem comum, covardemente esconde seus olhos (MARCEL, 1945, pp. 186-187). 
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seu comportamento é antissocial. Seria muito mais aconselhável, em sua opinião, assumir uma 

atitude curativa como o médico ou o clínico (MARCEL, 1964, pp. 187-188). 

Portanto, esperança e desespero são inseparáveis no pensamento de Marcel. Embora a 

estrutura do mundo aonde vivemos permita e, de certa forma, aconselhe um desespero absoluto, 

é também em um mundo igual ao nosso, que surge a esperança invencível (Cf. 

TROISFONTAINES, 1968, pp. 176-177). 

 

3.2 As bases filosóficas da esperança em Gabriel Marcel 

 

3.2.1 Esperança e desejo 

 

De acordo com Marcel, desejo e esperança se situam em regiões totalmente diferentes 

da vida espiritual. Com esta afirmação, Marcel refuta a filosofia de Espinoza que, segundo ele, 

fez confusão entre desejo e esperança. É um ponto tanto mais digno de atenção quando Spinoza, 

em sua Ética, ao opor temor e esperança, ao tratá-los como se fossem antitéticos, parece ter 

cometido precisamente o erro que Marcel pretende revelar aqui. Marcel dá um exemplo de 

desejo:  

 
“Espero que Jаcques chegue pela mаnhã pаra almoçаr e não depois de meio-

dia”: que quer dizer isto senão um desejo, pois me aprаz que Jаcques fique 

comigo o mаior tempo possível? Eu tenho rаzão pаra pensаr que efetivаmente 

será assim: sei que ele não pensa em voltаr pаra sua oficina e que poderá, pois, 

tomаr o trem pela mаnhã, etc (MАRCEL, 1944, pp. 37-38). 

 

A esperança deve transcender o desejo, ou seja, não deve permanecer centrada no 

sujeito mesmo. Chamada a superar o desejo, a esperança está também conectada ao amor, a 

caridade. Nas palavras de Marcel: 

 
Isto, que primeiro parece muito paradoxal, aclara-se, em meu parecer, por 

pouco que se tenha presente no espírito a distinção fundamental entre 

esperança e desejo e continuamos assim as observações feitas acima. A 

esperança não depende, poderia dizer-se, de uma jurisdição metafísica 

particular; mas é a condição de transcender o desejo, quer dizer, de não 

permanecer centrada sobre o sujeito mesmo. Uma vez mais nos vemos levados 

assim a destacar a indissolúvel conexão que une esperança e caridade 

(MARCEL, 1944, pp. 84-85). 

 

Portanto, de acordo com Marcel, o desejo e a esperança se situam em regiões muito 

distantes da vida espiritual (MARCEL, 1951a, p. 159). Na concepção de Marcel, o desejo é 

egocêntrico e tende a possuir. No desejo, o outro é considerado somente em proveito para a 
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pessoa, na relação com os gozos que são capazes de oferecer a esta aos serviços que pode prestar 

(MARCEL, 1944, p. 84). A esperança marceliana não é um esperar que (próprio do desejo), já 

que o desejo é sempre o desejar algo; a esperança é um esperar em, esperar em uma pessoa. 

Segundo Marcel, a esperança é como a tela da qual é feita nossa alma. A esperança é um estar 

espiritualmente vivo. 

No pensamento marceliano, o desejo tem a ver com a ideia de uma satisfação 

imaginada e, por sua vez, executável. O desejo leva a pessoa a possuir, poderia ser uma 

apropriação antecipada e a consciência de uma necessidade insuspeitada até o momento, ou até 

mesmo inexistente. O desejo parece implicar “algo como uma consciência de motivo na ordem 

a obter a satisfação antecipada da ação em questão” (MARCEL, 1971a, p. 279). 

Diferentemente da esperança, o desejo fica ligado ao desfrute imediato e não à 

superação em geral (MARCEL, 1935a, p. 109). A esperança tem a ver com salvação, do latim 

salus. O desejo é impaciente, porque está ligado ao tempo cronos, já a esperança é paciente, 

porque está ligada ao kairós. 

Confundida com um desejo, a esperança aparece degradada, diluída, porque se move 

na ordem do ter, da “ordem natural”, e não do sobrenatural, do espiritual, do ser e da 

participação. Todo desejo busca obter satisfação, satisfações particulares; o desejo é avarento 

de bens, sempre quer mais no sentido de possuir. “Desejar é sempre desejar alguma coisa” 

(MARCEL, 1951a, p. 300). Já a esperança, conforme visto, ao contrário do desejo, discorre em 

uma dimensão espiritual: “A esperança sempre se centra na restauração de uma ordem que vive 

na integridade” (MARCEL, 1935a, p. 108). 

Portanto, a esperança, em Marcel, apresenta um status metafísico, que se opõe ao 

desejo. Não se pode negar o valor metafisico-ontológico à esperança. É o que Marcel defende 

frente ao estoicismo espinozismo: 

 
Contudo, não devemos desconhecer que este conjunto de considerações não 

poderia bastar para convencer aqueles que, sob o império de um estoicismo 

ou de um espinozismo mais ou menos desnaturalizado, persistem em negar à 

esperança todo valor metafísico [...] Isto equivaleria a dizer que a esperança 

não é, em última instância, senão uma disposição subjetiva, porém, que por si 

mesma não poderia aportar-nos nenhuma claridade sobre o fundo das coisas 

ou também que não leva consigo nenhuma garantia de sua realização 

(MARCEL, 1944, pp. 72-73). 

 

Frente a uma esperança que se esquiva ante as possibilidades mundanas, Marcel 

descobre no interior da temporalidade da existência humana a abertura constitutiva à 

transcendência como presença indefectível e inefável (BLAZQUEZ, 1988, p. 221). 
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3.2.2 A natureza da esperança  

 

A esperança é algo de espiritual, não é físico. É algo que em si é mistério33. Para 

compreendê-la basta, assim, observar que nunca se pode saber antes da prova o que a prova 

fará da pessoa e de que recursos podemos dispor para fazer-lhe frente. É também reflexiva e 

inteligível. Aqui Marcel sinaliza o caráter filosófico da esperança.  

A esperança não é algo exterior ao sujeito, é um mistério que o envolve e, portanto, a 

pessoa não é apenas observadora, mas, sobretudo, da esperança se participa. E é por isso que o 

tema da participação é muito importante nesta pesquisa (Cf. MARCEL, 1944, pp. 81-82).  

Para ilustrar a natureza espiritual da esperança, Marcel usa um tema muito comum na 

teologia moral católica, que caracteriza uma virtude: a virgindade. A esperança estaria ligada a 

uma certa candura, a uma certa virgindade, que não foi tocada ainda pela experiência. É como 

se a esperança encontrasse suas raízes naquela parte de nosso ser que não foi ainda manchada 

(Cf. MARCEL, 1944, p. 45). Em Marcel, ao que tudo indica, a esperança ligada à virgindade 

significa, também, sempre certo pudor, a certa virgindade com respeito à existência: é próprio 

das almas, que não foram maculadas pela vida. 

 
Ao dizer que a esperаnça está nos antípodаs da pretensão ou do desаfio, temo-

nos posto em condições de reconhecer que é essenciаlmente silenciosa e 

pudica, que está como que afetаda por um índice de inviolável timidez, sаlvo 

quаndo se desenvolve no registro do “nós”, quer dizer, do frаternal. Mаntemo-

nos com nossa comum esperаnça, porém lhe repugna expressаr-se ante os que 

não pаrticipam dela, como se ela fosse verdаdeiramente – e tаlvez o seja, com 

efeito – um segredo (MАRCEL, 1944, p. 64-65). 

 

É manifesto que há algo na esperança que ultrapassa, infinitamente, a aceitação ou, 

com mais precisão, poderia se dizer que ela é uma não aceitação, porém positiva e, por isso, 

distingue-se da rebelião (Cf. MARCEL, 1944, p. 47). 

O ser que espera se encontra interiormente ativo, ainda que não seja fácil definir a 

natureza de tal atividade em Marcel. Esperar não é somente esperar para si, é difundir essa 

esperança, é manter certo resplendor ao redor de si mesmo. Devemos encontrar dentro de nós 

um eu inclinado a se abandonar e a se desesperar de forma que em sua própria cidadela interior 

                                                             
33“O problema é algo que se encontra como obstáculo no caminho. Está inteiramente diante de mim. Ao contrário, 

o mistério é algo no qual me acho engajado; sua essência não está totalmente diante de mim. É como se, nesta 

zona, a distinção entre em mim e diante de mim perdesse a significação” (MARCEL, 1935a, p. 145). “Pertence à 

essência de um mistério ser reconhecido; a reflexão metafísica pressupõe este reconhecimento, embora não faça 

parte de seu campo específico” (MARCEL, 1951b, p. 145). 
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deve empregar os mesmos esforços que na chamada zona exterior, na qual se encontra em 

contato com seu próximo. O enfermo que espera não deseja simplesmente se curar, não se limita 

a dizer que quer se curar, mas afirma para si mesmo que ficará curado. Esta expressão pode se 

tornar um fator real de cura, que não se limita a uma pura e simples autossugestão. Ainda que 

Marcel tente salvar essa espera ativa do enfermo, futuros estudos poderiam aprofundar o tema 

da autossugestão na esperança marceliana. 

Já foram citadas acima, as fontes através das quais o tema da esperança pode ser 

estudado em Gabriel Marcel, mas é na obra Homo Viator, no segundo capítulo, “Esboço de 

uma fenomenologia e metafísica da esperança”, que Marcel apresenta elementos mais 

consistentes sobre a esperança. É nesta obra que Marcel analisa a experiência do ato de esperar, 

seus componentes, descreve suas fases, investiga suas fontes e a função que a esperança realiza 

na consciência do homem. Descobre no interior da temporalidade da existência humana a 

abertura constitutiva à transcendência como presença indefectível e inefável (CARMONA, 

1988, p. 221). 

Marcel reconhece a influência e o pioneirismo de Charles Péguy na sua reflexão sobre 

a natureza da esperança. Contudo, defende-se que Marcel brinda com uma nova linguagem, em 

sua reflexão, sobre a esperança, conforme visto na sua descrição do ato de esperar, mas também 

não se pode deixar de registrar as palavras de Charles Péguy, que parecem ecoar em Marcel: 

 

Posso entender a fé e o amor. Porém, a esperança! A esperança é uma 

maravilha, um milagre, um mistério, um inesperado raio de luz no meio de um 

mundo no qual a loucura humana parece minar todo o fundamento para crer 

que seja capaz de melhorar-se (PÉGUY, 1916, pp. 15-16). 

 

Toda a filosofia de Marcel é uma tentativa de recusa ao modelo sistemático tradicional 

das filosofias precedentes. Isto quer dizer que também no plano da esperança, a filosofia de 

Marcel não se reduz a conceituações, a racionalizações, aos juízos objetivos. Também na 

análise da esperança, a filosofia de Marcel é irredutível ao sistema. 

 
Poder-se-ia perguntar, por outra parte, se conservação ou restauração, por um 

lado, e revolução ou renovação, por outro, não são os dois momentos, os dois 

aspectos abstratamente dissociados de uma mesma unidade que fica afirmada 

na esperança além de toda racionalização, além de toda formulação conceitual. 

Aspiração que se traduziria aproximadamente por estas simples palavras 

contraditórias: “Como antes, porém, de outra maneira e melhor que antes”. 

Aqui é o tema da libertação o que reencontramos, pois esta não é jamais um 

simples retorno ao status quo, um simples volver ao de antes; é isso, porém 

muito mais e o contrário mesmo disso: uma promoção inaudita, uma 

transfiguração (MARCEL, 1944, p. 86). 
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Tendo em vista as escolhas epistemológicas de Marcel, só resta acompanhá-lo na sua 

análise fenomenológica e metafísica das experiências existenciais do “eu espero” recusando 

qualquer tentativa de confundir a esperança com o desejo ou com o otimismo. Seguindo o 

raciocínio de Marcel, começa-se dizendo o que a esperança não é para assim, reconhecer 

(linguagem marceliana), o que ela é. A esperança não é questão de razão calculadora ou cálculo 

de possibilidades (Cf. MARCEL, 1944, pp. 82-83). A esperança supõe libertação dos apegos, 

do ter, da posse, para passar ao nível do ser. Nas palavras de Marcel: 

 
Sem dúvida, é verdade, nesse sentido, já no limite, que somente os seres 

inteiramente libertados das travas da possessão, em todas as suas formas, estão 

em condições de conhecer a divina ligeireza da vida em esperança. Porém, na 

medida em que podemos julgar, essa libertação, essa isenção, está destinada a 

ser o privilégio de um pequeno número de escolhidos. Os homens, em sua 

imensa maioria, permanecerão segundo todas as aparências, envoltos nas 

inextricáveis redes do ter; e, por outra parte, existem as mais sérias razões para 

pensar que é com essa condição, por onerosa que seja, que a humanidade pode 

cumprir na medida de suas forças as tarefas às vezes tão ingratas e obscuras 

que lhe tem sido assinaladas (MARCEL, 1944, p. 78-79). 

 

A esperança apresenta a originalidade, a dignidade soberana de não reivindicar, de não 

se arrogar direitos e, nesse sentido, a esperança é algo que se concebe como um dom, como 

uma graça. 

 

Porém, essa pretensão, essa jactância, não temos cessado de insistir sobre isso, 

é precisamente estranha à esperança, que não estipula jamais a execução de 

um determinado contrato (e, coisa muito estranha, de um contrato 

rigorosamente unilateral). Talvez a esperança apresente a originalidade e, 

acrescentaria, a dignidade soberana de não reivindicar, de não arrogar-se 

direitos. É lícito evocar aqui, por analogia, a situação de um ser que espera um 

benefício, um dom de outro ser; porém, somente da liberalidade deste, sendo 

o primeiro a proclamar que essa graça perdida é uma graça, quer dizer, 

precisamente o contrário de uma obrigação por cumprir (MARCEL, 1944, p. 

71). 

 

A esperança marceliana tem, de fato, uma base metafísica. Na sua análise da 

Esperança, Marcel mostra o caminho para o “homem” alcançar sua meta: uma vida com sentido. 

A Esperança, de fato, está no centro da ontologia do mistério de Gabriel Marcel. A Esperança 

é uma exigência do ser, o qual obriga o homem a cumprir consigo mesmo esta exigência 

essencial. Isso é representado, por Marcel, como uma urgência potente, eis que “o que é” se 

torna a mola mestra, de cada um no “ser”. Na realidade, a alma, a qual é o verdadeiro âmago 

de cada um dos seres no existir, é o interior e o mais íntimo elemento para unificar a unidade 

ontológica de Marcel. 

A esperança descoberta por Marcel é muito difícil de definir. Esta dificuldade surge 
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precisamente, porque a Esperança está intimamente associada, em cada pessoa, ao ser inteiro, 

e se orienta para a transcendência. Tentar definir a esperança seria correr o risco de 

problematizá-la, por meio da elaboração de um inventário de suas características. Só que em 

Marcel, a esperança não está no nível do problemático, mas do mistério, do metaproblemático. 

No entanto, ao mesmo tempo, não tentar uma descrição seria, pelo menos, ignorar uma 

dimensão essencial do mistério ontológico como um todo. Com efeito, Marcel fornece uma lista 

de características, que se assemelham à esperança: Fidelidade, Fé e Amor. Daí que trataremos 

de confrontar a esperança com estes temas mencionados. 

Marcel apresenta a esperança de uma forma concreta, por meio de análises 

fenomenológicas de suas formas, como se manifestam na experiência humana. Ele é levado a 

partir destas para uma apreciação de sua origem. Fala de uma esperança hiper-fenomenológica, 

que corresponde e está relacionada diretamente, ao apelo transcendental.  

Marcel apresenta uma série de caracterizações concretas de esperança. O homem, que 

sofre de uma doença incurável e espera superá-la; a mãe esperando o retorno de um filho da 

guerra; ou temendo desobediência de um filho; o patriota esperando pela libertação de seu país. 

A esperança traz consigo postulados cuja realidade transborda todas as suposições possíveis. É 

na questão das provações e sofrimentos que as noções de Marcel sobre a esperança e o amor se 

juntam. Ele tenta ilustrar o dinamismo poderoso de esperança com referência ao amor de uma 

pessoa para com outra, que está sofrendo. 

Quem ama, afirma Marcel, expressa sua esperança invencível de que a realidade na 

sua profundidade interior não seja hostil indiferente ao que se afirma ser em si um bem.  

O contrário da esperança não é temor, é o abatimento, a imobilização da vida, o 

congelamento. O abatimento pode se apresentar sob formas psicológicas muito variadas. 

Porém, de forma geral, pode-se dizer que é o estado de um ser que não espera nada de si mesmo, 

nem dos demais, nem da vida. Trata-se mais de uma imobilização da vida que, por assim dizer 

se congela. Também pode ocorrer que o ser humano se compraz a com este estado e isso 

precisamente é o que se observa em certos niilistas contemporâneos. O temor, por outro lado, 

está unido a uma espera, como o desejo. 

A esperança marceliana é uma experiência pessoal, concreta, que dá um novo olhar 

sobre a vida. Assim, a esperança se apresenta como reação contra todo o desespero (Cf. 

BLAZQUEZ, 1988, p. 225). 

 

3.3 Outras propriedades da esperança 
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3.3.1 Criatividade 

 

A esperança também é criativa. Na experiência da esperança deve haver um apelo à 

existência de certa criatividade no mundo, ou também, a recursos reais colocados à disposição 

dessa criatividade (Cf. MARCEL, 1944, p. 65-66). Justamente, porque é criativa e de natureza 

espiritual é que a ideia de uma física da esperança é absurda, porque a esperança coincide com 

o princípio espiritual mesmo e é mistério, além de chocar contra a liberdade do homem, que 

pode eleger permanecer na obscuridade ou transcender o tempo e antecipar criativamente o 

futuro. A esperança é sempre uma possibilidade diante da prova, já que nunca se poderá saber, 

antes da prova, o que a prova fará de cada um e de quais recursos se pode dispor para fazer-lhe 

frente (Cf. MARCEL, 1944, p. 46-47). 

Quem espera, se parece mais a um criador, a um inventor, que a um técnico, pois o 

técnico, segundo Marcel, não distingue entre o fim e os meios, enquanto que o homem de 

esperança, criador e inventor, só se fixa no fim e, depois, pensa que deve existir algum meio 

para alcancá-lo (Cf. MARCEL, 1949a, p. 684). 

Aquí entra uma provocação de suma importância realizada por Marcel: “Não seria 

possível que a esperança fosse outro nome para a exigência de transcendência, ou que fosse 

esta exigência de transcendência como o recurso secreto do homem itinerante?” (MARCEL, 

1951a, p. 300). 

A esperança marceliana requer confiança, em um processo criativo, que supere 

categorias objetivistas. Quando se fala de “confiança” se está referindo à ideia de Marcel de 

que “é preciso dar um crédito à realidade”. Portanto, como base metafísico-ontológica da 

esperança em Marcel, pode-se dizer o seguinte: que a esperança marceliana não se encontra no 

ámbito do objetivo, do problemático, do empírico (a não ser que se fale aqui de um empirismo 

superior, já que Marcel valoriza a experiencia humana). A esperança marceliana é 

metaempirica, inobjetivável e metaproblemática, enfim, é mistério. É justamente, por isso, que 

não se pode falar de uma física de esperança em Gabriel Marcel, conforme visto acima (Cf. 

MARCEL, 1944, p. 46). 

 

3.3.2 Quem espera já está habitado por uma esperança 

 

Quem espera sempre volta a sua alma até uma luz que, todavia, não se vê, até uma luz 

que nascerá na esperança de ser resgatada de sua noite presente: 
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Não entrarei nos detalhes de uma discussão que nos obrigaria a sair de nosso 

tema. Somente observarei que esta dialética não parece abrir-nos o caminho 

da esperança; muito pelo contrário: começa e encurralar-nos em uma angústia 

sem saída, fazer-nos prisioneiros de uma experiência dissoluta, opondo 

irredutivelmente um “dado” e um “rememorado” que, longe de poder fundir-

se, estão destinados a desmentir-se incansavelmente um ao outro. Tudo o que 

se pode dizer é que essa dialética tem por resultado o surgimento da situação 

fundamental à qual a esperança tem a missão de responder como a um pedido 

de socorro. Porém, se objetará: não há, apesar de tudo, situações nas quais o 

trágico parece ausente e que, contudo, são próprias por natureza para favorecer 

e inclusive para suscitar a intervenção da esperança? Pense-se, por exemplo, 

na mulher que espera um filho e que está literalmente habitada por esta 

esperança. Porém, parece-me que tais exemplos, ainda que fosse o do 

adolescente que espera ansiosamente o amor, venham, pelo contrário, a 

confirmar o que disse acima. Com efeito, sempre se volta a alma até uma luz 

que, todavia, não se vê, até uma luz que nascerá na esperança de ser sacada de 

sua noite presente, noite de espera, noite que não pode prolongar-se sem que 

ela fique abandonada a tudo o que a arrasta, de certo modo, organicamente, 

até a dissolução. E não é a partir deste ponto de vista, para dizer deste caso, 

que se podem explicar as singularidades, até mesmo as aberrações que se 

constatam tão frequentemente no adolescente e na mulher grávida? 

(MARCEL, 1944, p. 40). 

 

 

A experiencia do “eu espero” ligаda à esperаnça é como o “eu creio”, como 

experiência fundаmental da fé. É o que diz Mаrcel: 

Em um estudo, como o qual empreendo aqui, não poderia tratar-se de partir 

de uma definição, cujo conteúdo se aplicaria não a explicar progressivamente, 

mas apelar a certa experiência que se faz necessário supor presente naquele a 

quem se dirige. Essa experiência – que é a do “eu espero”, assim como a 

experiência fundamental da fé é a do “eu creio” (MARCEL, 1944, p. 37). 

 

A experiência do “eu espero” é daquele que sabe, na sua humildade, que há uma força 

superior, um recurso superior a ele mesmo, que vem de fora (Cf. MARCEL, 1944, pp. 41-42). 

Enfim, a experiência do “eu espero” para a pessoa que espera quer ser sempre uma expectativa 

de salvação, de libertação. 

 

3.4 Esperança e profecia, superando o cativeiro 

 

Aquele que espera a chegada de um mundo, em que reina a justiça não se limita a 

afirmar que um mundo semelhante é infinitamente preferível a um mundo injusto: proclama 

que esse mundo será e, nesse sentido, a esperança é profética. E, assim, vê-se mais distintamente 

em que consiste o valor, que é o ponto de apoio da esperança. No entanto, embora possa parecer 

que o hoje esteja apontando para o final do mundo, Marcel adverte contra sucumbir ao que 

chamou de “quietismo escatológico”. 
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A esperança é vital, assegurando que as atuais frustrações da condição humana não 

seja o final. Precisamente, porque se está controlado pelo desespero existe uma maior 

abrangência e necessidade de praticar a virtude da esperança. Por uma questão de preservar 

intactos os valores ontológicos – que são também religiosos no contexto - a esperança assegura 

que há “outro Reino”, cuja realidade, afirma Marcel, é prometida pela intersubjetividade (apelo 

ao Absoluto transcendente). A esperança está unida com o amor na sua garantia profética, de 

que uma dada ordem deve ser restabelecida, e essa ordem é da realização ontológica. Isto é o 

que Marcel afirma ser a ressonância profética de expectativa real. É o que Roger Troisfontaines 

ajuda a entender também: 

 
Pode-se eventualmente citar “os exemplos”, os “casos” próprios para me 

desencorajar; para além de toda a experiência, de toda probabilidade, de toda 

a estatística, eu afirmo que uma certa ordem será restabelecida, que a realidade 

está comigo para querer que ele o seja. Eu não desejo, eu afirmo; a esperança 

verdadeira tem sempre uma ressonância profética (TROISFONTAINES, 

1968, p. 175). 

 

A profecia é, então, a característica final da esperança e isto leva a estudar a esperança 

como esperança de salvação. A natureza profética da esperança, de acordo com Marcel, reside 

mais na consciência do homem de sua condição como viajante (homo viator), o qual deve estar 

preparado para trilhar o seu próprio caminho perigoso, para um outro Reino estabelecido 

firmemente no ser pleromático. A expressão “pleromática” deriva do vocábulo grego pleroma, 

que significa plenitude, inteireza.  

À luz das observações acima, a filosofia de Marcel toma emprestado o termo 

“pleroma” da escritura e a ele dá o significado não apenas de “cumprimento”, mas de 

“cumprimento ontológico”, que não pertence a esta vida, mas a toda eternidade. Aqui se tem 

um explícito elemento teológico na esperança marceliana. 

 

3.4.1 A esperança se põe no quadro do cativeiro e da prova 

 

Marcel, refletindo sobre a experiência da última guerra (II), sobre as características e 

evocando a trágica condição dos prisioneiros, chegou a se perguntar se, em última instância, a 

esperança não podia ser sempre considerada como uma reação ativa contra um estado de prisão. 

De acordo com Marcel, talvez o ser não seja capazes de esperar, senão na medida em 

que se reconheça, antes de tudo, como cativo e, por outro lado, essa servidão pode se apresentar 

sob aspectos muito diversos, tais como: a enfermidade ou o exílio. Compreende-se, então, por 

que em certos países, em que a técnica social está muito desenvolvida, no qual todos têm 
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assegurado certo conforto, a esperança murcha e com ela toda a vida religiosa. A vida se 

imobiliza e, por todos os lados, se estende uma dor invencível. 

No pensamento marceliano, a esperança estaria unida, de certa forma, com o trágico. 

Esperar é ter dentro de si a íntima segurança de que, sejam quais forem as aparências, a situação 

intolerável, na qual a pessoa se encontra, esta não pode ser definitiva, deve haver uma saída. 

Veja-se, antes de mais nada, como age a esperança. Ela não implica que o ser humano 

se sinta forte o suficiente sozinho para curar, por exemplo, um ente querido, converter um 

pecador, libertar o país oprimido. Tudo pelo contrário. Para que a esperança seja autêntica, é 

preciso que o ser se reconheça de uma certa maneira impotente, amarrado. A esperança é sempre 

comandada por uma situação assimilável a um exílio ou a um cativeiro (Cf. TROISFONTAINES, 

1968, p. 175). 

A esperança não me promete uma simples volta ao status quo, a um simples tornar-se 

novamente. Ela é inteiramente focalizada sobre a ligação supra lógica de uma restauração e de 

uma renovação. Aqueles que fizeram a experiência de estar no cativeiro, no fundo tiveram o 

sentimento que ele (o cativeiro) os preparava para levar uma vida transfigurada, na qual eles 

recolheriam os frutos espirituais da provação suportada. Esforçando-se a imaginar o que seria 

a sua vida, uma vez libertado, o prisioneiro não a representa como simples recomeço mecânico 

de sua existência anterior. 

Basicamente, não é no sucesso, sob qualquer forma que ele se apresente, que a 

esperança se afirma; é na salvação. Sobre esse plano, ela não pode se decepcionar. Na verdade, 

o eu espero envolve a afirmação da eternidade, dos bens eternos (TROISFONTAINES, 1968, p. 

176). Marcel mesmo tenta explicar esta experiência de cativeiro: 

 

Tratemos de situar de maneira mais próxima o sentido desta palavra, 

desentranhar os caracteres de toda situação que se deixa traduzir pela 

expressão “ser cativo de”. Trata-se de um sofrimento. Porém, em que 

condições o sofrimento pode chegar a ser uma experiência de cativeiro? É 

necessário subtrair o papel que tem aqui a “duração”: apresento-me a mim 

mesmo como cativo se me encontro não somente resoluto, senão complicado 

sob uma pressão exterior em um modo de existência que me é imposto e 

implica restrições de toda ordem para meu próprio trabalho. Ademais, o que 

caracteriza todas as situações que evocamos neste momento é que elas 

implicam invariavelmente a impossibilidade que me vejo reduzido 

(MARCEL, 1944, pp. 38-39). 

 

Marcel fala da passagem do cativeiro à esperança. Segundo ele, quanto mais a vida é 

experimentada como cativeiro, mais a alma será capaz de ver brilhar essa luz velada misteriosa, 

que é a Esperança: 
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Na realidade, provavelmente seja necessário dar um passo a mais nesta direção 

e reconhecer [...] que há um aspecto completamente geral da existência 

humana, segundo o qual esta aparece como “cativeiro” e precisamente assim 

se apresenta com esse perfil, segundo o qual vai em busca da esperança. Existe 

também uma possibilidade permanente de degradação desta existência, o que 

fatalmente destrói a esperança. Por um paradoxo, surpreendente somente para 

um pensamento superficial, “quanto menos seja experimentada a vida como 

cativeiro, tanto mais será capaz de a alma ver brilhar essa luz velada 

misteriosa”, que sentimos antes de toda análise, que está no lugar mesmo da 

esperança (MARCEL, 1944, pp. 40-41). 

 

A experiência do cativeiro conduz a pessoa a um “eu creio que” e a um “eu espero 

que”. Nas palavras de Marcel: 

 

Parece-me muito importante assinalar aqui, em correlação com o que acabo 

de dizer sobre a existência em geral como cativeiro, que a esperança, por um 

nisus 34(esforço), que lhe é próprio, tende invencivelmente a transcender os 

objetos particulares, aos quais primeiro parece apegar-se. Mais adiante 

teremos que reconhecer claramente o alcance metafísico desta observação. 

Porém, desde já é possível advertir a diferença de tom que separa “eu espero” 

tomado absolutamente, de “eu espero que”. Com toda evidência, esta distinção 

deve ser posta em paralelo com aquela que governa toda filosofia religiosa e 

que opõe “eu creio” a “eu creio que” (MARCEL, 1944, p. 41). 

 

Deve-se reconhecer, pois, que nas situações, nas provas consideradas, a consciência se 

encontra entre mecanismos, que tendam a atuar em sentidos contrários: 

 
Porém, é necessário responder que, ao raciocinar assim, simplifica-se 

arbitrariamente uma situação interior que implica, segundo temos dito 

expressamente, como elemento constitutivo, a tentação de ceder ao desespero. 

As condições sufocantes nas quais me encontro colocado e como fechado 

tendem a apresentar-me como imutáveis. Parece-me, então, que não há 

nenhuma razão para supor que alguma vez vá a interferir o “milagre” que a 

transformará no sentido em conformidade com meus desejos. Observemos 

que aqui outro mecanismo psicológico intervém em um sentido precisamente 

oposto àquele ao qual se recorreria para prestar conta da ilusão, cuja presença 

se denunciava no coração da esperança. Deve-se reconhecer, pois, que nas 

situações, nas provas consideradas, a consciência se encontra entre 

mecanismos que tendam a atuar em sentidos contrários; e esta observação, 

após nossas comprovações anteriores, conduz-nos a reconhecer a relação 

secreta que une esperança e liberdade. Uma e outra supõem a ação soberana 

do juízo (MARCEL, 1944, p. 58). 

 

Na esperança, o pensamento se eleva e transcende as categorias de representações e 

formulações já conhecidas. Mais uma vez se refere à secreta relação existente entre esperança 

e liberdade. É sempre a vida concreta, que ilumina o pensamento de Marcel (Cf.MARCEL, 1944, 

p. 59). 

                                                             
34 Do latim: esforço (NT). 



123 
  

A esperança é, também, uma experiência de transcendência, de ir além, do buscar um 

sentido superior para tudo o que se faz (Cf. MARCEL, 1944, p. 63-64). A esperança é algo que 

não depende somente do meu querer. Deve-se passar do ter para o ser, do eu quero, para o eu 

espero. Nas palavras de Marcel:  

 
Se assim é, a antiga distinção estóica que se encontra invariavelmente na base 

de uma crítica da esperança, a distinção entre as coisas que dependem e as que 

não dependem de mim, perdem uma grande parte de seu valor e de sua 

significação. Como não recordarmos aqui, ademais, a aproximação 

estabelecida acima entre esperança e liberdade? Não somente a ação 

voluntária não supõe uma estimativa objetiva prévia ao término da qual eu 

diferenciaria por antecipado o que está em meu poder e o que não está, senão, 

pelo contrário, que a fórmula autêntica do querer é “eu quero, logo, eu posso”. 

Em outros termos, decido que está em meu poder fazer tal coisa, obter tal 

resultado, precisamente porque quero (ou porque é necessário) que essa coisa 

seja feita, que esse resultado seja obtido. Por outra parte, basta recordar que 

atuar livremente é sempre inovar para advertir que contradição seria admitir 

que para querer eu esteja obrigado a apoiar-me sobre o simples conhecimento 

do que foi feito precedentemente. Agora, somente a partir desse conhecimento 

poderia proceder a uma delimitação objetiva entre o que está e o que não está 

em meu poder (MARCEL, 1944, p. 64). 

 

 

3.4.2 O sentido do “eu espero” ante o desespero 

 

Tomado em sua força, o eu espero corresponde a provação seja privada, seja comum 

ao grupo ao qual se pertence. A pessoa se encontra mergulhada na escuridão interior da doença, 

da separação, do exílio, da servidão etc, e isso não depende de “mim”, ou, em todo caso, da 

pessoa sair sozinha dessa. Privado da luz à qual se aspira, sente-se a horrível impressão de estar 

no escuro, estregue, sem margens de manobra possíveis. Então, surge a tentação de eu me 

desesperar interiormente, de consentir a ser, desde o presente, a coisa descartável que fará de 

si, no fim da conta, a doença ou o cativeiro (Cf.TROISFONTAINES 1968, p. 175). 

O desespero coloca como um fato a impotência da realidade. Ele nega a possibilidade 

de eu levar em conta, não somente o meu bem, mas até mesmo aquilo que eu julgo ser o Bem. 

A esperança afirma que há no ser, para além de tudo o que é “dado”, daquilo que pode 

fornecer a matéria de um inventário ou servir de base a uma estimação, um Príncipio misterioso, 

que é meu aliado, que não pode não querer o que quer, o que eu quero mereça, efetivamente, 

ser querido e é, na verdade, querido por mim mesmo. Seja como parece, ela (a esperança) dá a 

íntima segurança que a situação intolerável que é a minha agora, contém uma saída, que há um 

meio de triunfar do perigo, de crescer na provação. Esperar que o ser que eu amo triunfará sobre 

o mal considerado incurável que o prejudica, é dizer: não sou eu o único a querer sua cura. É 
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impossível que a realidade na sua profundeza seja hostil ou somente indiferente àquilo que eu 

afirmo ser em si um bem. 

Suponhamos, agora, que eu esteja atrаvessando uma provаção, ainda que seja privаda, 

mаs comum ao grupo ao quаl pertenço. Aspiro, então, essa prova. O “eu espero”, tomаdo em 

toda sua força, orienta-se até uma sаlvação. Na verdаde, trаta-se pаra mim de sаir dаs trevаs 

nаs quаis, atuаlmente, estou mergulhаdo (e que podem ser as trevаs da enfermidаde, da 

sepаração, do exílio, da servidão). Em cаsos semelhаntes, é impossível, com toda evidência, 

dissociаr o “eu espero” de um determinаdo tipo de situаção com respeito ao quаl ele é, na 

reаlidade, aferente (TROISFONTАINES, 1968, p. 175). 

No pensamento de Marcel, a Esperança se situa no quadro da provação, visto que não 

somente lhe corresponde, mas também constitui para ela uma verdadeira “resposta” do ser. 

Marcel tem usado o termo metafórico “trevas”.  Essa metáfora não tem nada de absurdo. Pois 

é muito certo que, em toda prova, da ordem em que se tem encarado aqui, encontro-se privado, 

durante um tempo indeterminado, de uma luz a que se aspiro. Por outro lado, diria de bom 

grado, que toda prova desta ordem pode se assimilar a um modo de cativeiro (MARCEL, 1944, 

p. 38). 

 

3.4.3 Esperar em 

 

Segundo Marcel, no mundo atual, existe uma grande dificuldade para se fazer uma 

experiência de esperança autêntica, de “ter esperança em”. Os homens parecem, em geral, cada 

vez menos capazes de “ter esperança em”, porque é difícil conseguir interpretar como esperança 

autêntica, a idolatria de que dá testemunho para imensas coletividades fascinadas por chefes 

que, por meio de uma propaganda incansável, têm conseguido, de antemão, paralisar em seus 

acólitos não somente todo espírito crítico, mas também todo autêntico sentido dos valores. Tudo 

o que se pode dizer é que esse apego que se tem à idolatria é o miserável substituto, o sucedâneo 

tóxico de uma esperança, da qual essas mesmas multidões, se bem que se revelam incapazes, 

conservam, indubitavelmente, a nostalgia no fundo de si mesma. 

Por outra parte, para proceder com total equidade, seria necessário observar que a 

democracia, considerada não em seus princípios, senão em suas realizações efetivas, tem 

contribuído da maneira funesta a favorecer a “pretensão”, em todos os seus aspectos, ou o 

espírito de reivindicação, isto é, a mercantilizar todas as relações humanas. Marcel quer dizer, 
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com isso, que o clima democrático tende a excluir, de fato, o serviço desinteressado que é uma 

obra de fidelidade e a crença no valor intrínseco de tal serviço. 

Cada indivíduo pretende, antes de tudo, gozar de igual consideração e das mesmas 

vantagens que seu vizinho e, de fato, o respeito de si mesmo tende a se reduzir a uma atitude 

não somente defensiva, senão reivindicadora, em presença do próximo. Por isso, julgam 

indigno a natureza do dom, da doação. A ideia abstrata, de certa justiça, se articula aqui 

estranhamente com o cuidado de não ser enganado, de não permitir que o outro se aproveite da 

própria ingenuidade ou bom coração. Porém, nessa perspectiva o espírito de desconfiança – e 

desconfiança não somente com respeito aos outros, senão com respeito à própria vida –   torna 

as pessoas cada vez mais inábeis para a esperança, para se doar, e também para a alegria? 

Chega-se, verossimilmente, aqui às razões metafísicas de uma desnaturalidade, que aparece 

quase como coextensiva a um determinado tipo de civilização. 

Em Marcel, a esperança está para a comunhão assim como o desespero está para a 

solidão. Talvez se possa discordar desta identificação entre desespero e solidão feita por Gabriel 

Marcel. Existe uma “solidão habitada” que acreditamos não ser fonte de desespero, mas de 

serenidade e paz. É claro que isto passa por uma autêntica experiência religiosa, uma 

experiência que leva ao encontro de si mesmo, do outro e de Deus. Uma experiência que não é 

fuga, mas encontro. Sobre esta possível relação entre desespero e solidão, Marcel questiona: 

 
Poder-se-ia dizer que a esperança, da qual se trata aqui, não é estranhamente 

diferente daquela que se definia antes como resposta a uma situação que 

compreende o cativeiro? Pode-se pensar que, a despeito das aparências, essa 

diferença recobre uma profunda identidade. Não esqueçamos, com efeito, que 

a condição geral do homem, ali mesmo onde sua vida parece normal, é sempre 

a de um cativo, é a de um servidor de toda ordem que está destinado a sofrer, 

ainda somente fora pelo fato de seu corpo e mais profundamente, todavia a 

causa da noite que envolve seu começo e seu fim. Pode-se dar, por certo, que 

toda atividade criadora, qualquer que seja, está ligada a esta condição, no 

duplo sentido que temos reconhecido nesta palavra e que é, no fundo, o único 

meio que nos tem sido dado para fazer brilhar a luz nesta prisão que é a nossa. 

Porém, não é, perguntar-se-á, fazer da criação uma diversão no sentido 

pascaliano? Para dizer a verdade, não o creio, pois a noção pascaliana implica 

a ideia da solidão radical da criatura que luta com a angústia e seu destino. 

Agora, como temos visto - será necessário retornar sobre isso – a esperança 

está ligada sempre a uma comunhão, por interior que esta possa ser. Isso é tão 

verdadeiro que até se pode perguntar se o desespero e a solidão não são, no 

fundo, rigorosamente idênticos (MARCEL, 1944, p. 74). 

 

Em Mаrcel, tаmbém é legítimo afirmаr que a esperаnça pode ser considerаda uma 

virtude. É legítimo considerаr a esperаnça como uma virtude: toda virtude é uma especificаção 
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de certa força interior e viver, em esperаnça, é obter de si mesmo a força de permаnecer fiel nаs 

horаs de obscuridаde.  

 

Assim, pode-se compreender porque é legítimo considerаr a esperаnça como 

uma virtude: toda virtude é uma especificаção de certa força interior e viver 

em esperаnça é obter de si mesmo a força de permаnecer fiel nаs horаs de 

obscuridаde [...] Porém, sem dúvida, essa fidelidаde não pode ser prаticada 

senão grаças à colаboração, cujo princípio é e será sempre o mistério mesmo 

entre uma boa vontаde que é, depois de tudo, a única contribuição positiva de 

que somos cаpazes e as iniciаtivas cujo centro reside fora de nosso alcаnce, 

nessa zona onde os vаlores são grаças (MАRCEL, 1944, p. 80-81). 

 

Esta vinculação da esperança à virtude, em Marcel, alimenta em nós a percepção de 

uma tensão constante entre o natural e o sobrenatural, entre filosofia e teologia, já que a virtude, 

conforme entendida por Marcel, na citação acima, tende ao sobrenatural “onde os valores são 

graças”.   

Como preâmbulo aos dois últimos capítulos que se debruçam sobre a realação espiritual 

da esperança no seu encontro com o Tu Absoluto, neste percorremos aspectos filosóficos da 

esperança, na relação com o desespero, suas bases filosóficas, sua natureza e outras 

propriedades que a constituem. O próximo capítulo dará prosseguimento a esta impostação 

filosófica agora mais focada na relação entre esperança, sentido da vida e as posturas que este 

engloba.     
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CAPÍTULO IV – POR UMA VIDA ESPERANÇADA 

 

Dando continuidade à apresentação das bases filosóficas desta pesquisa, no 

pensamento de Gabriel Marcel, neste capítulo se irá abordar importantes ideias, que vão nortear 

diretamente a resposta para a pergunta central: “como a esperança absoluta no Tu Absoluto 

responde à questão do sentido da vida”. Serão analisadas aqui as seguintes ideias: 

Transcendência, Participação, Esperança, Fé e Fidelidade, Disponibilidade, Tempo aberto 

(kairós), Esperança e Amor, Esperança, Sofrimento e Morte, Esperança e Humildade. 

 

4.1 Transcendência35 

 

No pensamento marcelianao a Transcendência fundamenta a relação intersubjetiva no 

plano humano, e o Tu Absoluto é a garantia e a realidade que dão consistência aos sujeitos 

humanos individuais (MARCEL, 1935a, pp. 200-201). A Transcedência articula amor e fé já 

que ela é uma abertura ao outro e ao OUTRO. Também o amor e a fé devem, necessariamente, 

conduzir ao encontro, à comunhão. (Cf. MARCEL, 1935a, p. 65). 

A transcendência permite ao homem ver a incapacidade, o limite, a força e a culpa que 

caracteriza o ser; é a resposta espiritual dada ao limite do poder humano. De acordo com Marcel, 

a existência não pode ser tratada como um problema no qual se encontra uma solução em uma 

mesa, mas sim algo que envolva a mim porque eu, a pessoa que coloca a questão, estou vivo, 

                                                             
35 Para uma leitura bastante original sobre este tema em Gabriel Marcel, ver: Claudinei Aparecido de Freitas da 

Silva. “A Mordedura do Real”: Gabriel Marcel e o gesto transcendental. Imprensa da Universidade de Coimbra. 

Coimbra - Portugal, 2015. 
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existo, sinto a vida correndo pelas minhas veias. Para o filosofo francês, a existência não é um 

problema, mas sim um mistério, um enigma. 

O filósofo obrigou-se, ao longo de toda a sua vida, a responder a “esse chamado de 

transcendência” que, segundo ele, percebeu desde a infância através de uma dor precoce (óbito 

materno), mas também por meio da música, da graça. Sua vida foi iluminada pela ideia de que 

qualquer reflexão filosófica séria deve levar à transcendência. A partir do “Journal 

Métaphysique”, Marcel procura explicar para si mesmo a existência da fé, em face da qual as 

reivindicações racionalistas querem reduzir tudo às exigências lógicas do pensamento. O 

esforço de suas reflexões nos anos imediatamente a seguir à guerra de 1914 se refere ao estudo 

das condições metafísicas da fé. A ansiedade resultante dessa experiência do sofrimento 

humano obriga o filósofo francês a este campo desconhecido de riqueza inesgotável, que é o 

“cavar” concreto e a existência pessoal do homem. 

Marcel reconhece que na linguagem contemporânea, a palavra “transcendência” está 

presa a um sentido lógico muito mais amplo do que ele fez até agora. Ele se propõe, com muito 

prazer, voltar ao sentido tradicional da palavra “transcendente”, escavando e aprofundando este 

sentido, já dado pela tradição (MARCEL, 1951b, p. 56). Em Marcel, o “transcender” é rico de 

significados. Pode significar ir além de elevar-se a outro nível, no qual as contradições de nível 

inferior desparecem, por exemplo, transcender a oposição do em mim e do ante mim – ou seja, 

transcender a oposição sujeito/objeto. 

 Em Marcel, se pode falar de um transcender em nível horizontal (um ultrapassar 

horizontal): 

 

Eu coloco, em principio, que transcender não significa simplesmente 

ultrapassar, ir mais além; significa que pode haver modalidades de 

ultrapassagens, das quais a palavra transcendência, de nenhuma maneira, é 

apropriada. Isto é especialmente certo para a extensão espacial quer dizer, ao 

fato de infringir uma superfície que se extende mais além de certo limite 

aceito. Mas se pode dizer também do ultrapassar temporal. Em particular do 

“projeto” que ocupa um lugar assim importante no pensamento de Sartre. Nós 

teremos que fazer uma espécie de extensão não legitima ou que rompe o 

sentido das palavras que podem enganar o sentido das palavras. Me parece 

infinitamente preferível a ter em conta a oposição tradicional entre imanente 

e transcendente como se apresenta nos tratados de metafísica e da teologia 

(MARCEL, 1951b, p. 47-48). 

 

E também se pode falar de um transcender em nível vertical (um ultrapassar vertical). 

Inclusive, Marcel propõe manter uma distinção entre transcendência horizontal e vertical. As 

determinações do alto e do baixo, superior e inferior de todas as formas parecem tão 
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fundamentais como a relacionada com maneira de existir já que as pessoas são seres encarnados 

(MARCEL, 1951b, p.48).  

Então, se pode falar de um transcender também em nível vertical (um ultrapassar 

vertical). Marcel mesmo tenta explicar o que seria esta verticalidade: 

 
Se entende que, em princípio, esta distinção espacial parece absurda. De resto, 

tenho que dizer, se fico com esta terminologia espacializante que é a 

transcendência vertical que estamos discutindo; refletindo sobre a 

verticalidade, eu diria que ela tem uma maneira de representação seguramente 

insuficiente da qual não podemos descartar. Certamente, se requer que o 

pensamento deve fazer um vigoroso esforço para tratar de determinar que é o 

que entendemos pela verticalidade. Creio que naquele assunto o que intervém 

poderia ser, antes de tudo, a noção de algo que não se pode reduzir, que é 

irredutível. Creio que o transcendente, quer dizer, acima de tudo, o irredutível, 

isto é o que não se deixa absorver dentro de um processo imanente (MARCEL, 

1935a, p. 79-80). 

 

Em Marcel, a transcendência tem a ver com a exigência de transcendência. A exigência 

de transcendência é demonstrada e/ou se apresenta como insatisfação (MARCEL, 1951b, p. 

50). Contudo, a exigência de transcendência não poderia ser, em nenhum caso, interpretada 

como a necessidade de ultrapassar toda a experiência qualquer que seja. Por que além de toda 

experiência, não há nada que se deixa pensar e até antecipar. Seria mais exato dizer que o que 

está em questão é a substituição de certa modalidade de experiência (MARCEL, 1951b, 56). 

“Agora me pergunto se a exigência de transcendência não coincidiria, em seu fundamento, com 

a aspiração em direção a uma modalidade de experiência ainda mais pura” (MARCEL, 1951b, 

p. 64). 

Um ser capaz de se voltar para si mesmo e, ao mesmo tempo, voltar a se conectar com 

uma realidade invisível e sem fronteiras, demonstra com isso uma certa trascendência em 

relação ao curso espontâneo da vida (MARCEL, 1964, p. 127, p. 37). 

Marcel dedica grande parte de suas reflexões para discutir a urgente demanda interior 

que é o objetivo e o ímpeto da filosofia. Em alguns momentos, essa exigência é descrita como 

uma demanda para entender o que poderia aliviar a inquietação metafísica ou a ansiedade sobre 

a situação fundamental do mundo. 

Marcel chama essa exigência interna de “demanda pela transcendência”, e afirma que 

envolve um certo “tipo de insatisfação” que pode ser encontrada tanto em mim quanto em todos 

com os quais eu simpatizo. No andamento dessa pesquisa sobre o significado da transcendência, 

o autor estudado também apresenta seu ponto de vista sobre a natureza da experiência e 

conhecimento humano e, ao fazê-lo, mostra sua primeira aproximação ao procedimento 

filosófico. 
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Sobre a transcendência, Marcel afirma primeiramente que a mesma não pode ser 

descrita meramente como “ir além” de um limite espacial ou temporal. Ele pretende, como diz, 

usar o termo em contraste com o imanente e “como ele nos é apresentado nos livros de 

metafísica e teologia”. Entretanto, desde que ele deixou de especificar nos diferentes livros, o 

que ele tem em mente, deve-se determinar o significado do termo como ele procede. 

Sugerindo de passagem, que existe uma transcendência horizontal e vertical, e 

defendendo o uso de metáforas espaciais na filosofia (somos seres encarnados e nossas 

experiências e nossas posturas corpóreas correspondem a certas emoções – como se sentir bem 

ou mal), Marcel começa a discussão dos dois tipos de transcendência, refletindo sobre os 

exemplos facilmente reconhecidos ou transcendência de certas situações insatisfatórias. 

Gabriel Marcel, várias vezes, utilizou repetidamente a palavra “transcendência” como 

sinônimo de Deus. Ao se falar da exigência de transcendência, se leva a ver em profundidade a 

exigência de Deus. Pode-se dizer que nesse momento presente a exigência de Deus não é outra 

coisa que a exigência da transcendência, que descobre seu rosto autêntico. Em outro tempo esta 

transcendência não se mostrou senão através de véus. Somente na relação com Deus, a posição 

da transcendência divina, permite pensar a individualidade. 

A transcendência absoluta não é nada mais do que um outro aspecto daquilo que 

sempre se chama infinito. A transcendência, por definição, ultrapassa de todas as maneiras e 

frente a ela nada pode fazer senão reconhecer nosso nada. Enquanto se reconhece esta realidade 

infinita ou transcendente de Deus, o ser fica rigorosamente proibido de pôr em questão esta 

afirmação. Pôr, novamente, esta problemática implicaria de nossa parte uma 

pretensão/presunção de que se tenha começado a abdicar, uma vez por todas, de nossa finitude. 

Em Marcel, há alguns atos que revelam a transcendência do ser, de Deus: 

 

1. A contemplação, a meditação; 

2. A invocação e o Recurso ao Tu Absoluto; 

3. O ato de fé;  

4. O ato de esperança; 

5. O ato de abertura aos demais, “o nós”. 

 

Isto pode ser visto, quando ele trata de temas como: o amor, a criação, a 

intersubjetividade, o tu. (MARCEL, 1951a, 89; 1959a, p. 138). Sobre a transcendência assim 

se expressa Marcel: 
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Parece que o filósofo digno deste nome nunca se deterá em situações extremas 

(situação de catividade até o fundo de seu calabouço; o exilado perdido em 

um país extrangeiro, os incuráveis, etc.) olhar demasiadamente ansioso e 

insistente e espírito de verdade que comanda o filósofo fá-lo evitar de criar 

um sistema tranquilizante, harmonioso onde tudo é esquecido. Estamos aqui 

no ponto preciso onde o pensamento leal se converte em um De Profundis e 

dali se abre para a transcendência. É bem aqui que surge a invocação que se 

articula no Recurso ao Tu Absoluto (MARCEL, 1944, p. 193-194). 

 

Marcel reconhece que, na linguagem contemporânea, a palavra “transcendência” está 

presa a um sentido lógico muito mais amplo do que ele fez até agora. Ele se propõe, com muito 

prazer, voltar ao sentido tradicional da palavra “transcendente”, escavando e aprofundando este 

sentido já dado pela tradição (MARCEL, 1951a, p. 56). 

Marcel dedica grande parte de suas reflexões para discutir a urgente demanda interior, 

que é o objetivo e o ímpeto da filosofia. Em alguns momentos, essa exigência é descrita como 

uma demanda para entender o que poderia aliviar a inquietação metafísica ou a ansiedade sobre 

a situação fundamental do mundo. 

A criatividade ontológica necessita ser transformada, segundo Marcel, dentro de um 

concreto dinamismo esperado, que revele um patamar ontológico desenvolvido nos termos de 

Marcel, que invoca um “chamado” (por Deus), uma orientação transcendente de Deus. E o 

filósofo espera encontrar essa realidade não somente em situações no mundo, mas 

transcendendo a elas. Marcel propõe uma reflexão que espera pelo ser, quem sabe, pelo 

caminho em direção a essa transcendência. Descreve transcendência como sendo uma espécie 

de intervalo absoluto entre “o amor e o ser”, em uma dimensão que ultrapassa os princípios. 

Esta corrente transcendente pode ser comparada a um salto para o além de um mundo 

materialista, visando superar o perigo da despersonalização dentro de um mundo de tecnologias, 

prosperidade e sofrimento para alcançar a ordem de “outro Reino”. A esperança é dinâmica, é 

um salto. Essa esperança é tão central no “mistério ontológico” de Marcel, que pode ser 

encontrada em sua metafísica, como uma dimensão natural. É a metafísica da esperança. Este 

sentido da transcendência como um salto, uma abertura das coisas, do tu contingente para o Tu 

Absoluto é a que interessa nesta pesquisa, porque é assim que Marcel abre perspectivas para o 

sentido da vida. 

 

4.2 Participação36 

                                                             
36 Um excelente artigo sobre este tema foi escrito por Claudinei Aparecido de Freitas da Silva, Revista de Filosofia 

Moderna e Contemporânea, vol. 3, n. 2, 2015, com o excelente título: Gabriel Marcel e a teoria da participação 

ontológica.  
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Na filosofia de Gabriel Marcel, a existência só pode ser compreendida na medida em 

que alcança o sentido de uma realidade mais plena na qual participa. A existência não é um 

mero predicado que acrescenta a um conceito a posição efetiva no mundo; tampouco a 

existência é um dado isolado e contingente; nem sequer é um modo de ser de uma liberdade 

autônoma e autossuficiente. 

De modo geral, para Marcel, a existência supõe participação. Em um primeiro 

momento, a existência se caracteriza por ser encarnada, ou seja, por sua essencial condição de 

ser em situação, que implica que a existência participa do mundo, no qual se situa espaço-

temporalmente. O modelo de explicação objetivista (das filosofias idealistas), que contrapõe 

sujeito a objeto, é incapaz de dar conta desta verdadeira simbiose ontológica que reúne, por sua 

vez, o existente e o mundo. Em um segundo momento, a existência em Marcel se realiza como 

co-existência (co-esse), desde que se encontre intersubjetivamente marcada. Conceber o 

indivíduo ou a pessoa separadamente das outras pessoas é uma pura abstração, que desconhece 

o polo alter e o polo idem. Neste sentido, as filosofias que pregam uma liberdade autárquica 

são, neste sentido, responsáveis por esta ilusão. A liberdade se compreende a partir do 

compromisso, não consigo mesmo, mas com o outro que interpela. Em um terceiro momento, 

a existência em Marcel se descobre como chamado à Transcendência, chamado que se realiza 

na fé em que a pessoa chega verdadeiramente. 

De tudo o que foi dito resulta que, a existência não pode desconhecer a exigência 

ontológica, que é uma exigência de transcendência, e que sinaliza a dimensão religiosa da 

experiência humana (religiosidade que não é a de nenhuma religião positiva). Assim, não 

somente a existência pessoal está frente a outras pessoas com as quais comunga, mas também 

que a pessoa chega a ser tal frente a uma Pessoa Absoluta, Recurso Absoluto. O tema do 

Recurso Absoluto será abordado no próximo capítulo (Cf. GRASSI, 2013, p. 222 e 237). 

A participação é o modo com que se toma contato com o existente e, nesse mesmo 

encontro, se constitui como ser, pelo qual tanto a imanência como a transcendência parecem 

ser interiores à realidade mesma da participação (TROISFONTAINES, 1970, p. 135). Assim, 

a participação se encontra no âmbito do metaproblemático, do misterioso (MARCEL, 1935a, 

p. 17 e 22). 

Nesta pesquisa, “participação” é uma noção chave para compreender a existência e o 

sentido da vida na filosofia de Gabriel Marcel. A existência não se compreende por ela mesma, 

por si mesma. A existência é compreendida e acolhida na medida, em que esta “adquire” uma 
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realidade mais plena da qual participa. A existência, em Marcel, supõe “participação”. Deve 

haver uma encarnação na existência, deve-se chegar ao homem concreto. O homem concreto é 

também o ser em situação. Há uma verdadeira simbiose entre a realidade concreta e o ser 

humano. Daí a crítica a Descartes, que tira do ser humano a realidade concreta e o torna apenas 

um ser pensante. A existência humana, em Marcel, se realiza sempre em uma coexistência, na 

intersubjetividade. A relação intersubjetiva entre o eu, o tu e o Tu Absoluto será abordada, 

posteriormente, quando se discutirá como a participação no Tu Absoluto é o caminho para 

responder à questão de fundo. 

O tema da “participação” é exposto por Marcel, no primeiro capítulo de sua obra o 

Homo Viator, intitulado Moi et autrui. Neste capítulo, Marcel explica a sua “teoria da 

participação” à luz da comunhão dos seres, pessoais, ou seja, livres, disponíveis, presenciais, 

com vocação de resposta e compromisso. 

Para Marcel, a existência do ser humano é impensável sem a existência de Deus, já 

que esta existência é participação no ser de Deus (MARCEL, 1935a, p. 10-15, 156, 273, 302-

306). Viver é estar aberto a uma realidade com a qual se entra em uma espécie de comunicação. 

A presença da pessoa no mundo é por espacialidade, porém é para participar em uma relação 

de comunhão. Marcel afirma que a vida humana tem sentido, em si mesma, na medida em que 

o homem participa do ser. Esta participação no ser, que em definitivo, é participação em Deus, 

ocorre pela graça, que é o fluir do ser, e supõe a liberdade do homem que lhe permite aceitar 

ou não. 

Diversamente do existencialismo de Sartre, o tema central da meditação de Marcel não 

é a liberdade, mas a participação. A liberdade só se define em relação a ela. A exigência da 

transcendência, a busca do ser verdadeiro, orienta-se, em Marcel, para a intersubjetividade e, 

assim, o diálogo é a “modificação” de meu ser pela “presença” do outro. O tema da participação 

é o tema antípoda às posições sartreanas. 

A partir de sua concepção do ser e do nada, Sartre construía uma filosofia da liberdade 

que tornava dificílima a determinação das relações com outrem, senão como relações de 

hostilidade entre liberdades insulares e, por isso, o inferno é o outro. Gabriel Marcel, em vez 

de partir da liberdade para se esforçar por se relacionar com outrem, procura de início realizar 

a comunicação com outrem e, com isso, a participação no ser, para situar a liberdade no interior 

desta participação, como um de seus momentos, ou seja, a liberdade é fruto da participação 

encarnada (GARAUDY, 1968. p. 139 e 156). 

A categoria “participação” leva, necessariamente, assim, à questão da transcendência, 

pois as relações ocorrem no plano da intersubjetividade e devem ser realizadas no amálgama 
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do amor e o amor implica a presença de um ser real, atuante, cujas questões e respostas, cujos 

apelos e esplendor transformam minha vida. 

Mediante a participação, entendida como atividade criadora, que assume 

possibilidades e oferece as próprias, chega-se ao modo de união mais entranhável com as 

realidades do entorno e, nelas, com o ser, por que se cria um campo de jogo, no qual se colabora 

com as outras realidades a se desenvolverem, lentamente, e elas colaboram conosco. Devido a 

isso, as conhecemos por dentro, geneticamente, à luz que brota nesse comum processo de 

desenvolvimento (LÓPES LUENGOS, 2005, p. 460). 

Em Marcel, uma maneira de alcançar o ser é por meio da participação e esta pode 

ocorrer em três níveis: 

 

1. Nível da encarnação (o homem é espírito encarnado, porque possui um 

corpo); 

2. Nível da comunhão com os demais seres (ao que Marcel denomina de 

intersubjetividade); 

3. Nível da experiência da transcendência. Este nível seria o mais elevado, 

porque a participação com o ser transcendente é uma união com o real em 

sumo grau. 

 

A noção de participação serviu a Marcel para sinalizar que a existência está, 

essencialmente, situada no mundo, e por isso, adquire sua realidade no mundo mesmo. Porém, 

a existência foi tomando uma significação positiva na medida em que traduzia a presença do 

Ser, que lhe dava realidade e consistência. Neste sentido, defende-se que Marcel retoma o 

sentido que Louis Lavelle dava à noção de participação, ou seja, como presença criativa do Ser 

em nós. (Cf. LAVELLE LOUIS apud BESCHIN 1961, p. 12). 

Em Marcel, a participação no ser ocorre por meio da fé, da esperança e do amor. Desta 

maneira, o homem quanto mais capaz de reconhecer o ser individual, mais se orientará e se 

dirigirá em direção à apreensão do ser, enquanto ser. Marcel dá um exemplo claro: hoje em dia, 

tudo contribui para arrancar do homem seu sentido de ser, desse contato vivo com o inesgotável, 

que existe dentro dele e que, além do mais, é a única fonte de plenitude e de alegria. O ser 

transcendente é o modo de participação mais elevado e o homem se eleva, quando relacionado 

com a transcendência divina, com o Tu Absoluto. Sem dúvida, a existência do ser humano se 

sustenta na presença de um ser transcendente, de cuja existência se participa. A esperança é a 



135 
  

possibilidade de viver na fé, no amor, na presença de certo absoluto, que se deve reconhecer, 

ainda que seja muito forte a tentação de negá-lo. 

Interessante notar o alcance metafísico da noção de participação em Gabriel Marcel. 

Uma metafísica substancialista (baseada no princípio de causalidade), não pode dar conta desta 

participação no Ser (entendido como Pessoa em Marcel), pois pretende compreender a 

existência como um efeito de uma ação divina que é, a rigor, abstrata. A existência, entendida 

como ser no mundo, como ser junto com outros, e como ser chamado à transcendência, somente 

pode ser abordada a partir das coordenadas de noção de participação. Não é objeto desta 

pesquisa o tema da presença, contudo, o tema da presença tem grande relevância como fio 

condutor para compreender a relação com o Tu Absoluto. 

A ideia de participação interessa, neste ponto, da pesquisa, enquanto participar 

significa se deixar inspirar pelo recurso infinito ao que se aderiu e se abre espaço para a própria 

plenificação. Participar, também, interessa no sentido de que, em Marcel, Participação e 

criação são noções que se encontram indissoluvelmente ligadas, e a negação da existência não 

é senão a contrapartida da negação do Ser, assim como a afirmação de existência somente é 

possível em consentimento ao Ser (Cf. GRASSI, 2013, p. 222 e 237). 

 

4.3 Esperança, fé e fidelidade 

 

A partir do Journal métaphysique, Marcel procura explicar para si mesmo a existência 

da fé, em face da qual as reivindicações racionalistas querem reduzir tudo às exigências lógicas 

do pensamento. O esforço de suas reflexões, nos anos imediatamente a seguir à guerra de 1914, 

se refere ao estudo das condições metafísicas da fé. A ansiedade resultante dessa experiência 

do sofrimento humano obriga o filósofo francês a este campo desconhecido de riqueza 

inesgotável que é o “cavar” concreto e a existência pessoal do homem. 

O foco da metafísica marceliana implica as relações da existência com a fé, estas se 

encontram em um ponto absoluto de convergência da metafísica com a religião. Este ponto de 

encontro da metafísica com a religiosidade se torna uma verdadeira comunidade, e este fato 

corresponde à ordem de mistério, ou do mundo extra objetivo que se vive. 

A perspectiva de Marcel indica uma relação íntima da existência com a fé, um nexo 

de existência e fé, apesar do fato de que, para muitos comentadores esse nexo envolve muitos 

perigos, de muitas maneiras. A maior objeção é a alegação de que a tentativa marceliana de 

vincular a metafísica ao religioso expõe a filosofia ao risco de perder qualquer especificidade, 

tornando-se nada mais do que uma simples propedêutica para a teologia. No caso do 
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pensamento marceliano, como diz Ricoeur, trata-se de introduzir a fé em filosofia, utilizando 

uma experiência de transcendência. A presença de Deus no itinerário filosófico marceliano 

obriga a examinar o que ele tem a dizer sobre a fé como fundamento destas inter-relações. 

Em Marcel, os temas estão sempre interligados, de forma harmônica. O tema da fé, 

por exemplo, faz com que o filósofo francês possa se perguntar sobre questões como: a 

liberdade, os valores, o sentido da vida, a esperança, a imortalidade, a participação na 

existência, etc. Leva à reflexão sobre os temas como: existência de Deus, testemunho, graça, 

conversão, amor, desejo, experiência religiosa, etc. 

Na metafisica marceliana está em causa, de acordo com o filósofo francês, a análise 

de mistérios não de problemas. O mistério é, praticamente, o conteúdo fundamental dos grandes 

temas da filosofia de Marcel. A reflexão segunda ou reflexão recuperadora e a contemplação 

religiosa são termos usados, quase como sinônimos, por Marcel. A preocupação fundamental 

da pesquisa metafísica de Marcel é o status ontológico da pessoa que está intimamente ligado 

às relações de comunhão com os seres, com Deus, na fraternidade de ser (comunhão 

ontológica), na qual o eu e os outros seres participam. 

Sem dúvida, poderia ser elaborada uma verdadeira metafísica da fé em Marcel. 

Contudo, não é objetivo deste texto. Marcel virou-se contra o dogmatismo filosófico e aderiu à 

experiência mística cristã. Sua filosofia, em muitos momentos, se apresenta como propedêutica 

à revelação. Lendo o seu “Journal Metaphysique”, fica claro que o divino não pode ser provado, 

(conforme se verá posteriormente), mas vivido na experiência da fé. Se isto poderia desembocar 

em um fideísmo, não será objeto de atenção, mas valeria um trabalho futuro. A convergência 

entre metafísica e religião parece ser absoluta, parece haver uma verdadeira comunhão entre 

ambas. Portanto, a reflexão sobre a fé religiosa é uma característica importante do trabalho de 

Marcel. Essa fé religiosa não pode ser verificada. A pessoa somente adere a ela como existente, 

nunca como pensamento em geral. 

Se, em gerаl, a fidelidаde é o fundаmento do ser, ela é especiаlmente uma questão de 

leаldade pаra com Deus. “Donde quer que hаja fidelidаde, se estаbelece tаmbém a misteriosa 

relаção entre a grаça e a fé” (MАRCEL, 1935a, p. 76). A livre vinculаção a Deus constitui o 

ser mesmo. O indivíduo se reаliza, enquаnto indivíduo na medida em que afirma a 

trаnscendência de Deus e sua própria condição de criаtura de Deus (MАRCEL, 1945, p. 194). 

Sendo o ser um ato precisаmente do trаnscender e, portаnto, relаtivo, uma relаção pessoаl, 

Mаrcel pode afirmаr: minha fé é meu eu; eu sou o que creio; minha fé é insepаrável de minha 

alma (MАRCEL, 1945, p. 220 e 225). 
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 Deste modo, se converte a fé no ato ontológico mais importante e o mais criador. Eu 

sou na medida em que sou para Deus e Deus para mim (MARCEL, 1935a, p. 206). A presença 

de Deus para mim constitui minha fé. “A fé é a evidência das coisas não dadas nem presentes; 

continuamente me repito esta fórmula luminosa” (MARCEL, 1935a, p. 27). A fé não encara 

um juízo de mediação (creio que...), mas vai a Deus diretamente (creio em Deus). Quando o 

incrédulo afirma: “Eu sei que nada existe”, tal afirmação quer dizer: “Vós supondes 

equivocadamente que vês o que não existe”. Tal afirmação resulta enormemente desmedida, já 

que implica e supõe o resultado de uma investigação ilimitada e, assim, impossível de realizar 

(MARCEL, 1935a, p. 305). Com ela supõe o incrédulo – e é a sua uma suposição contraditória 

– a possibilidade de comprovar que se a fé do outro não corresponde a uma realidade; supõe 

que o outro pode adotar o ponto de vista do não crente e submetê-lo a prova (1935a, MARCEL, 

p. 307). Porém, nos casos em que fica vinculada com a totalidade da pessoa, como ocorre na 

fé, nenhum outro pode ocupar minha posição, que é idêntica a mim mesmo (MARCEL, 1935a, 

p. 308). 

No pensamento marcelianao, não é possível aprisionar na experiência empírica aquilo 

que é objeto da fé. O objeto da fé excede as condições de toda experiência suscetível de 

comprovação; o eu é, inclusive, mais interno que externo, me envolve e penetra ao mesmo 

tempo. Donde surge a fé cessam as categorias de dentro e fora, reina o mistério (MARCEL, 

1935a, p. 308). A fé não se pode engendrar por si; pode ser somente adesão, melhor ainda, 

resposta a um silencioso “convite”, que se pode ignorar, a uma constrição, que se pode resistir. 

A fé somente é possível em uma criatura livre, que pode se entregar como também se recusar 

(MARCEL, 1935a, p. 310). “A alma crente reconhecerá livremente o principio superior que a 

cria cada instante dando-lhe o ser, mediante o qual ela se faz permeável a uma atividade íntima 

e transcendente; sem esta a alma não seria mais que um nada” (MARCEL, 1935a, p. 318). 

A fé não se demonstra nem seu objeto se comprova objetivamente, dela se dá o 

testemunho subjetivo. Dar testemunho não quer somente dizer comprovar um objeto, registrá-

lo e afirmá-lo; indica, melhor dizendo, reconhecimento de uma realidade dada, e isso de tal 

maneira que a pessoa se negaria a si mesmo, mais ainda, se anularia, se pretendesse negar a 

realidade, de que é testemunha, pois implicaria uma traição (MARCEL, 1935a, p. 315). No 

testemunho a pessoa se liga a si mesma com toda liberdade; trata-se da unidade misteriosa entre 

liberdade e necessidade (MARCEL, 1935a, p. 305). Para ser testemunha assim de uma 

experiência espiritual é necessário participar dela. O testemunho há de ser expressão sincera da 

própria experiência (MARCEL, 1944, p. 297). A fé entranha testemunho contínuo e, portanto, 
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inclui a fidelidade (MARCEL, 1935a, p. 316). Testemunhas de absoluta fidelidade à fé são os 

mártires principalmente (MARCEL, 1935a, p. 160). 

Ser fiel a Deus não significa, naturalmente, criá-lo, senão reconhecê-lo, ser permeável 

a seu influxo, entregar-se. O pensar em Deus reveste, exclusivamente, a forma de adoração e 

oração (MARCEL, 1935a, p. 42). 

A adoração consiste em um ato não de compreensão, mas de aberta entrega de si 

(MARCEL, 1935a, p. 278). Com o ato de juntar as mãos se dá a entender esta entrega e adoração 

e se expressa a renúncia a toda técnica. A religião é o contrário de toda técnica; é o trânsito da 

indiferença negativa à invocação (MARCEL 1935a, p. 277).  

Deve ficar claro, portanto, que em Marcel, fé e esperança estão intimamente ligadas. 

Em Marcel, a fé é a disposição íntima de alguém que, abandonando-se a uma absoluta 

confiança, ele mesmo seria capaz de superar toda possível desconfiança, experimentando com 

todo seu ser uma segurança, que se opõe à insegurança radical do ter e do desespero 

(MARCEL,1944, p. 78). Crer em no sentido marceliano significa entregar-se a uma realidade 

pessoal invocada por estar no âmbito da segunda pessoa, do Tu, apostando que essa entrega, 

esse abandono, será respondido (Cf. GRASSI, 2013, p. 189 e 195). 

Esperança e fé também implicam fidelidade, porque esperar é permanecer fiel em meio 

às trevas. A esperança, que supõe sempre “dar um creito à realidade”, entretanto, só é possível 

“em um mundo onde há lugar para o milagre”. É uma força, uma virtude, não uma mera 

aceitação passiva dos acontecimentos, nem muito menos, deserção, irresponsabilidade, no 

compromisso ou evasão. Porém, o homem, uma vez mais o aponta Marcel, é livre de fazer uma 

“recusa radical”, pode ceder ao impulso do desespero como também pode confiar na força 

criadora da realidade que, em seu seio carrega uma exigência de transcendência (Cf. 

BLAZQUEZ, 1988, p. 226). 

Pensar a fidelidade a partir das coordenadas de uma vontade que se quer a si mesma e 

se coloca a si mesma como fundamento e objeto da fidelidade implica perder a experiência 

mesma do compromisso. Por isso, a tarefa consistirá agora em pensar a fidelidade a partir da 

experiência pura e autêntica do compromisso, para o qual Marcel fará corresponder as noções 

de pertença e de disponibilidade (Cf. GRASSI, 2013, p. 160 e 168). 

A experiência de fé, conforme já foi dito acima, diz respeito a uma realidade misteriosa 

ou a região do mistério, que está para além do mundo objetivo, do problemático, alcançando o 

mundo não objetivo no qual se vive, no qual se está envolvido e que está além da pergunta, está 

no nível “metaproblemático”.  Esta relação íntima de existência e fé em Marcel, para muitos 
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comentaristas leva a armadilhas. Uma importante obra sobre esse assunto foi escrita pelo 

filósofo Pietro Prini (1953), chamada de metodologia dell´inverificabile. 

Em linhas gerais, se pode dizer que, para Prini, a filosofia de Gabriel Marcel, chamada 

por ele de “inverificável”, é uma verdadeira metodologia não verificável e própria capaz de 

reescrever os pressupostos ultrapassados do racionalismo; a fé não é uma questão de acreditar 

que, mas acreditar em, esse “em” é uma pessoa, um Deus pessoal chamado de Tu Absoluto, 

que sendo Presença absoluta abre à esperança absoluta e ao sentido da vida. É essa concepção 

de fé de Marcel que abre perspectivas para a esperança e o sentido da vida já que a relação com 

Deus só pode ser entendida através de relações intersubjetivas, ou seja, relação de abertura ao 

tu e ao Tu. O tema do Tu Absoluto será tratado nos próximos capítulos. 

 

4.4 Disponibilidade 

 

No primeiro capítulo, caracteriza-se o que Marcel chama de indisponibilidade. A 

indisponibilidade significa estar completamente repleto de si mesmo, ocupado exclusivamente 

consigo mesmo. O ser ocupado consigo mesmo, com sua pessoa, seu poder e, inclusive, sua 

própria perfeição interior, é um ser opaco, fechado, petrificado. É uma espécie de “inquietude”, 

de “angústia da temporalidade”. Desta angústia da temporalidade derivam a desesperança e o 

desespero. Cada um parece carregar uma crosta, cada vez mais dura, de egoísmo que, na medida 

em que nos fecha em nós mesmos, nos afasta dos demais, e só excepcionalmente tem alguns 

“encontros” com ele. A esperança, porém pressupõe uma disponibilidade. 

A esperança pressupõe uma disponibilidade total. Estar aberto para o tu e para o Tu, 

equivale a estar disponível para os outros. Esta disponibilidade constitui uma nota característica 

da pessoa (MARCEL, 1944, p. 28). O outro existe para mim como outro somente na medida 

em que eu me abro para ele, e eu me abro para ele somente na medida em que deixo de formar 

comigo mesmo uma espécie de círculo, em cujo interior abrigo, de certo modo o outro, ou 

melhor, sua ideia (MARCEL, 1935a, p. 155). 

Um ser disponível é aquele que é capaz de estar comigo (co-esse) em tudo e por tudo 

quanto lhe é necessário. Esta disponibilidade implica algo mais do que prestar-lhe atenção, 

escutá-lo ou ajudá-lo. A atenção do disponível é como uma espécie de doação prazerosa, já a 

do indisponível é como uma espécie de repulsa e negação. Como disponível sou uma existência; 

como indisponível, um objeto um número, um “caso”. O distintivo da alma disponível se baseia, 

precisamente, em que não pensa em “casos”. 
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Já o “amor puro” acarreta “disponibilidade espiritual” total. Os mais iniciados (quem 

seriam?) são os mais disponíveis (MARCEL, 1935a, p. 179). E a alma mais disponível é 

também a mais consagrada. A mais abnegada interiormente e a mais protegida do desespero e 

do suicídio, porque sabe que não se pertence a si mesma (MARCEL, 1985, p. 87). Aqui estaria 

uma excelente resposta ao absurdo de Albert Camus. Contudo, uma resposta mais elaborada 

será apresentada na conclusão deste trabalho. 

Em resumo, o ser disponível é aquele ser capaz de estar todo inteiro comigo, quando 

dele necessito; o ser indisponível, pelo contrário, é aquele que parece trabalhar ao meu favor 

em uma espécie de atribuição momentânea, no conjunto dos recursos dos quais possa dispor. 

Pelo primeiro, eu sou uma presença, para o segundo, um objeto. A presença implica uma 

reciprocidade que, sem dúvida, exclui toda relação de sujeito a objeto ou de sujeito a sujeito-

objeto (MARCEL, 1985, p. 72). 

É, por isso mesmo, que Gаbriel Mаrcel, no finаl de suаs reflexões sobre a esperаnça 

em Homo Viаtor, ensina que a esperаnça é, essenciаlmente, a disponibilidаde de um espírito 

que se embrenhou intimаmente em uma experiência de comunhão pаra reаlizar, indo além da 

vontаde e do conhecimento, um ato trаnscendental, ato que estаbelece a regenerаção vitаl pela 

quаl esta experiência é não somente a doаção, mаs alcаnça as primíciаs do ser (MАRCEL, 

1944, p. 86). 

Marcel usa, também, a ideia de “permeável”, “permeabilidade” para ajudar a 

compreender a relação entre a esperança e a alma que espera: 

 
Porém, o que talvez podemos arriscar a dizer é que, se permanecermos, por 

debilmente que seja, permeáveis à esperança, isso somente é possível, talvez, 

graças às brechas, às fissuras, que subsistem na armadura do ter que nos 

recobre; armadura de nossos bens, de nossos conhecimentos, de nossa 

experiência e de nossas virtudes   possivelmente mais ainda que de nossos 

vícios (MARCEL, 1944, p. 79). 

 

Grassi nos lembra a importância que as palavras permeabilidade e porosidade têm em 

Marcel, para sinalizar o estado de abertura, a disposição a ser no mundo o ser em situação, que 

define a existência (GRASSI, 2011, p. 211 e 228; 2009, p. 9 e 28). 

Tudo leva a crer que, em Marcel, disponibilidade e criatividade são noções afins e 

correlatas. Para um autor que era músico e dramaturgo, isto não surpreende (Cf. MARCEL, 

1945a, p. 85-86). Quanto mais eu trato minha vida e ou meu ser como um ter (avoir), quando 

eu o quantifico de alguma maneira, tendo a fazer-me indisponível (Cf. MARCEL, 1935a, p. 

159-160). Há uma verdadeira conexão entre indisponibilidade e desespero e disponibilidade e 

esperança (Cf. MARCEL, 1945a, p. 87-88). 
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4.5 Tempo aberto (Kairós) e esperança 

 

Há sempre uma relação, que se estabelece entre a alma e o tempo na esperança. E, 

assim, Marcel a descreve: 

 

É necessário acrescentar que a esperança, assim concebida, encontra, por sua 

vez, um símbolo e um ponto de apoio em todas as experiências de renovação 

consideradas, para dizer a verdade, não em seu mecanismo filosófico, ou 

inclusive físico, mas no eco infinito que despertam naqueles que são 

chamados, seja para vivê-las diretamente, seja para experimentar 

simpaticamente o benefício. Por aí se esclarece e se completa o que dizíamos 

antes sobre a relação que se estabelece entre a alma e o tempo na esperança. 

Não se poderia dizer que essa relação implica sempre outra supra-lógica de 

um retorno e de uma novidade pura (MARCEL, 1944, p. 85-86). 

 

A esperança requer um tempo aberto, porque o futuro não é lugar de pura repetição. 

Conforme se verá nos próximos capítulos, o fechamento, que é sinal de indisponibilidade da 

alma, leva ao desespero. Já a abertura, que caracteriza a disponibilidade, leva à esperança. 

 

Na presença da prova particular, qualquer que seja, à qual tive que fazer frente 

e que não será jamais outra coisa que uma especificação da prova humana em 

geral, sempre estarei exposto à tentação de fechar-me sobre mim mesmo e, 

por sua vez, de fechar sobre mim o tempo, como se o futuro, drenado de sua 

substância e de seu mistério, deveria ser o lugar da repetição pura (MARCEL, 

1944, p. 76). 

 

A favor de um tempo aberto, e contra o conjunto de tentações ao desespero há um 

recurso, que se apresenta sob um duplo aspecto: recurso à comunhão, recurso à esperança. Se 

é verdade que as provações humanas são suscetíveis de se desdobrar ao infinito e de afetar as 

formas inumeráveis, que revestem as privações, o exílio ou cativeiro, não é menos certo que, 

por um processo simétrico também inverso, cada um de nós, mesmo nas humildes formas de 

comunhão que a experiência oferece aos mais deserdados, pode alçar por vias que lhe são 

próprias, até a esperança ser considerada como emanação vital (Cf. MARCEL, 1944, p. 77).  

Quem com abertura espera, já faz a experiência de viver, em esperança, porque quem espera já 

está permeável à esperança. 

Não será objeto de pesquisa neste trabalho, mas há uma constante tensão entre o 

natural e o sobrenatural, filosofia e teologia, na reflexão marceliana sobre a esperança. Por 

exemplo, às vezes, a esperança se apresenta como um dom, uma graça, portanto, como uma 

virtude teologal (Cf. MARCEL, 1944, pp. 79-80).  
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Não é difícil ver que a esperаnça, em Mаrcel, supõe uma relаção originаl entre a 

consciência e o tempo. É o que se pretende abordаr aqui. Defende-se que, em Mаrcel, a 

esperаnça é um tempo aberto à novidаde, à oportunidаde e à plenitude conciliаdora do Kаirós. 

A esperаnça irrompe como esperаr em, contrаriamente à pretensão de contаr com, do 

reivindicаr. Tudo nos prepаra, pois pаra reconhecer que o desespero, em certo sentido, é a 

consciência do tempo fechаdo ou, mаis exаtamente, do tempo como prisão, enquаnto que a 

esperаnça se apresenta como aberta atrаvés do tempo; tudo tem lugаr como se o tempo, em 

lugаr de se fechаr sobre a consciência, deixa pаssar algo atrаvés de si. E é a pаrtir desta 

concepção da esperаnça como abertura, que se pode fаlar tаmbém do cаráter profético da 

mesma. Nаs pаlavras de Mаrcel: 

 

Indubitаvelmente não se pode dizer que a esperаnça vê o que virá; porém, 

afirma “como” se o visse; pode-se dizer que extrаi sua autoridаde de uma 

visão velаda que lhe é dаdo propor, porém, sem gozаr dela. Poder-se-ia dizer 

tаmbém que, se o tempo é, por essência, sepаração e uma perpétua disjunção 

de alguém com respeito a si mesmo, a esperаnça tem, pelo contrário, a reunião, 

o recolhimento, a reconciliаção; porém, isso e somente isso é como uma 

memória do futuro (MАRCEL, 1944, p. 68). 

 

A natureza profética da Esperança, de acordo com Marcel, reside mais na consciência 

do homem, de sua condição como viajante (homo viator), o qual deve estar preparado para 

transpor seu próprio caminho perigoso (os blocos erráticos de um universo em colapso), para 

outro Reino estabelecido, firmemente, no ser pleromático. Vê-se terá que se encontrar e 

alcançar o pleroma, que é e está na linha do destino. Nesse sentido, assim se expressa Roger 

Troisfontaines: 

 

Poder-se-ia eventualmente citar “os exemplos”, os “casos” próprios para me 

desencorajar; para além de toda a experiência, de toda probabilidade, de toda 

a estatística, eu afirmo que uma certa ordem será restabelecida, que a realidade 

está comigo para querer que ele o seja. Eu não desejo, eu afirmo; a esperança 

verdadeira tem sempre uma ressonância profética (TROISFONTAINES, 

1953, p. 175). 

 

É num tempo aberto à novidade, à oportunidade e à plenitude conciliadora do kairós 

que a esperança e o amor eclodem. Assim, a esperança irrompe como esperar em, 

contrariamente, à pretensão do contar com, do reivindicar. Só onde se manifesta o amor é que 

se pode falar em esperança (Cf. ESCOLA, 2011, p. 373). Uma imagem que pode ilustrar bem 

uma situação de tempo fechado é quando, por exemplo, o enfermo acredita que tudo está 

perdido para ele, que já não lhe resta mais nada a não ser a morte e se deixa devorar pelo 

presente. 
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Neste sentido, o desespero é uma autofagia espiritual. Não há dúvida que no 

pensamento de Marcel, a esperança abre ao tempo. Ainda que o mal seja incurável, se abre um 

crédito à realidade, espera-se no progresso criativo do ser, lança-se um desafio às predições da 

“experiência calculadora e objetivante” que pretende paralizar o dinamismo da realidade, ou 

seja, a fecunda vitalidade do futuro. Justamente, por esta radical confiança no futuro, a 

esperança é profética, tem cararáter profético. Apresenta-se como uma penetração, através do 

tempo, como uma vontade, cujo ponto de aplicação deve ser colocado no Infinito (Cf. 

BLAZQUEZ, 1988, p. 224). 

Segundo Marcel, pode-se dizer que, mesmo que o tempo seja, essencialmente, 

separação e auto-disjunção perpétua em relação a si mesmo, a esperança é como uma memória 

do futuro: “Já mencionei minha preocupação para marcar como a profecia somente é possível 

em um terreno que é a esperança e não na ciência; raiz comum para a esperança na profecia: a 

fé” (MARCEL, 1935a, p. 136). 

Em resumo, em Marcel, tudo leva a crer que o desespero, em certo sentido, é a 

consciência do tempo fechado ou mais exatamente, do tempo como prisão37 – enquanto que a 

esperança se apresenta como aberta através do tempo; tudo tem lugar como se o tempo, em 

lugar de se fechar sobre a consciência, deixa passar algo através de si. É, assim, que se pode 

falar em caráter profético da esperança em Marcel. É maravilhoso poder contar com o caráter 

profético da esperança: ela vê como se o visse, extrai sua autoridade de uma visão velada, que 

lhe é dado propor, porém, sem gozar dela. O tempo é, por essência, separação e uma perpétua 

disjunção de alguém com respeito a si mesmo. A esperança tem, pelo contrário, a reunião, o 

recolhimento, a reconciliação; porém, isso e somente isso é como uma memória do futuro. É 

assim que, em Marcel, o tempo está fechado para o homem sem esperança e o futuro é um 

vazio. 

 

4.6 Esperança e amor 

                                                             
37Ao colocar-se na perspectiva da experiência constituída, a pessoa é levada a estabelecer ou a supor que o tempo 

não aportará nada novo senão somente uma ilustração ou uma confirmação suplementar e, por outra parte, 

superficial dos acertos consignados nas fábulas de sabedoria universal ou, simplesmente, do sentido comum. O 

mesmo seria difícil dizer que estamos em um mundo em que o tempo já não transcorre ou, o que é equivalente, 

em um mundo no qual o tempo não faz outra coisa que passar, sem apontar nada, sem acarretar os materiais 

suscetíveis de servir para a edificação de uma verdade nova ou de um ser novo. Como não evocar aqui a impressão 

propriamente “desesperante” que toda criança, todo adolescente, fica sentido em ouvir os mais velhos formular 

um ou outro desses axiomas que pretendem traduzir “verdades indiscutíveis” e devidamente estabelecidas, porém, 

que parecem ferir de irrealidade todos os pressentimentos, todas as confusas aspirações daquele que, não havendo 

feito, todavia, sua experiência, recusa-se a aceitar como válida uma suposta demonstração, a qual ele não foi 

associado (MARCEL, 1944, p. 66-67). 
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O tema é de suma importância em Marcel, porque para ele, o amor é a chave para 

ascender à inteligibilidade própria do mistério ontológico (MARCEL, 1949a, p. 59). Em texto 

já citado, Marcel indica que é a partir das coordenadas do amor que se deve abordar o mistério 

da encarnação, o qual sublinharia a unidade da ordem de participação, e a presença como noção 

analógica, que articula toda a metafísica de Marcel. Assim, não se trata do inteligível ou do 

absurdo, nem sequer do místico, mas de um princípio de inteligibilidade superior e irredutível 

à inteligibilidade própria do problemático. 

De acordo com Marcel, o amor pode ser pensado; não pode, no entanto, ser explicado, 

porque a explicação visa reduzi-lo a aspectos fragmentários, como são a atração sexual ou 

sensível, a emoção psicológica ou afinidade em termos de caráter. “O indivíduo não pode 

justamente ser assimilado a uma coisa susceptível de aparecer segundo perspectivas variáveis 

e complementárias” (MARCEL, 1935a, p. 293). É, nesse sentido, que se deve entender a citação 

seguinte de Marcel: 

 

Sem dúvida seria absurdo dizer que o amor incide sobre o que não se pode 

conhecer; o que é misterioso, não é o objeto do amor como tal, mas antes o 

tipo de relação que o amor envolve. É em vão que o amante enumere os 

caracteres, os méritos do ser amado. É seguro, a priori, que este inventário não 

lhe tornará o seu amor transparente para si mesmo (MARCEL, 1935a, p. 226). 

 

Também o amor, assim como a esperança, não pode ser reduzido a um desejo. Somente 

um amor absolutamente desinteressado, está em condições de afetar o tu. O meu amor somente 

exerce uma ação sobre o ser amado, enquanto este amor não é um desejo, porque neste o eu 

tende a subordinar o ser amado aos meus próprios fins, tornando-o, no fundo, em objeto 

(MARCEL, 1935a, p. 218). 

Em Marcel, o amor não pode ser tratado como fenômeno. Reduzir o amor a um 

fenômeno objetivo, do qual se procura encontrar as leis, seria reduzi-lo a uma realidade inferior. 

Tratado como fenômeno, o amor se vê forçado a dar-se conta de uma certa atração ou de uma 

certa afinidade, que é, de outro modo, “uma relação entre universais que não se explicitam como 

tais (MARCEL, 1935a, p. 227). O amor não pode ser nem explicado a partir de fora e nem 

verificado. Nas palavras de Roger: “O tu e o amor que nos une transcende toda a “verificação” 

(TROISFONTAINES, 1953, p. 38). 

O tema do amor, em Marcel, é importante para essa tese, porque ele (o amor), assim 

como a esperança, anuncia o processo de descentralização do eu; um eu que atinge um tu na 

intimidade da comunhão, na intimidade do nós. Portanto, o amor não deixa espaço para o 
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desespero e nem para a falta de sentido na vida, porque compromete com o destino do outro; o 

eu se abre à pessoa amada e, dessa forma, o amor a um ser se torna um esperar aberto, permeável 

à realidade criativa, imprevisível e surpreendente (ESCOLA, 2011, p. 371-372). 

Em Marcel, o amor se dirige para além da essência, não permanece no em si do amado; 

o amor é o ato pelo qual cada um se torna livre, pensando uma liberdade. O amor, neste sentido, 

dirige-se para além de todo juízo possível, pois o juízo incide sobre a essência e o amor é a 

negação mesma da essência. Ele implica a fé na renovação perpétua do próprio ser, a crença de 

que nada está perdido (MARCEL, 1935a, p. 64). O amor leva o eu, como totalidade, enquanto 

ama, a se modificar para poder penetrar no tu (MARCEL, 1935a, p. 227). No mistério do amor, 

se está para além de toda objetivação, de toda a objetividade. É o que Marcel chama de díade 

(relação eu-tu). Na medida em que o amor (dimensão do ser) se revela distinto e oposto ao 

desejo (dimensão do ter) surge, em Marcel, o amor como um dado ontológico essencial, 

manifestação de uma prioridade absoluta (MARCEL, 1935a, p. 190 e. 210). 

Nas palavras de Marcel: 

 

O amor, enquanto distinto e oposto ao desejo, subordinação de si a uma 

realidade superior – esta realidade que é no fundo de mim, mais do que eu 

próprio – enquanto ruptura da tensão que liga o mesmo ao outro, é aos meus 

olhos o que se poderia chamar o dado ontológico essencial; e penso, di-lo-ia 

de passagem, que a ontologia não sairá da esfera escolástica, a não ser na 

condição de tomar ela mesma plena consciência desta prioridade absoluta 

(MARCEL, 1935a, p. 210-211). 

 

O eu, quando ama, não dirige seu amor aos predicados do ser amado, porque amar não 

visa o Tu pelo que é, mas o que é, enquanto tu. A pessoa amada transcende a toda explicação e 

redução e, deste modo, o amor nos lança no eterno. Nas palavras de Marcel: 

 

O tu, amando, concede um crédito, e deste modo personaliza o eu, pois este, 

quando ama não dirige o seu amor aos predicados do ser amado, porque amar 

não visa o tu pelo que é, mas o que é, enquanto tu. Assim, antecipa o que 

poderia vir a colher na experiência sobre os predicados de outrem. A realidade 

da pessoa amada transcende toda a explicação e redução e, deste modo, o amor 

visa o que é eterno, imobilizando o ser amado para lá do mundo das gêneses 

e vicissitudes (MARCEL, 1935a, p. 63). 

 

O amor humano está repleto de possibilidades infinitas e não pode ser narcisismo de 

dois. Deve-se declarar, com maior ênfase possível, que o amor humano não é nada, que se nega 

a si mesmo, se não estiver repleto de possibilidades infinitas. Porém, isso não implica um 

significado extremamente preciso; quer dizer, exatamente, que se tal amor se centra em si 

mesmo, se degenera em um narcisismo de dois, se transforma em idolatria e pronuncia sua 

própria sentença de morte. As possibilidades infinitas do amor contrastam com o fechamento 
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de um casal: Uma vez mais, a distinção bergsoniana de fechado e aberto deixa ver sua 

inesgotável fecundidade. A noção de casal, que tem dado asas a tanta má literatura, revela-se 

aqui perigosamente ambígua, pois precisamente o casal corre sempre o risco de provocar uma 

espécie de complacência de si mesmo, que o transforma em um sistema fechado. Porém, desta 

forma revela que não é de Deus; a sobrevivência egoísta, que reclama poderia não ser mais que 

um objeto de desejo e, portanto, não se beneficiaria do status de esperança a que Marcel fez 

alusão. 

Também a amizade e a relação filial conduzem para o mais além. Marcel analisa que, 

desde o ponto de vista de uma doutrina da intersubjetividade, não se vê nenhuma razão, seja 

qual for para assinalar um valor exclusivo à relação formulada pelo homem e a mulher, unidos 

em matrimônio. Uma amizade, a fortiori, uma relação filial também podem ser caminhos que 

levam além do que Marcel chama de horizonte terrestre. Marcel precisa o sentido do além 

dizendo que, de início, não tem o menor sentido assinalar um caráter literalmente supraterrestre 

a esse invisível, no qual o destino intersubjetivo está chamando a continuar-se e a cumprir-se. 

Sem dúvida, é muito mais razoável admitir que se a palavra além tem um sentido, 

como se tem que afirmar, não designaria outro lugar no qual se entra, quando se sai deste. Seria 

melhor pensar, seguindo as indicações que figuram, por exemplo, nas obras de Stewart White, 

que o que se chama impropriamente o além consiste em um conjunto de dimensões ou 

perspectivas desconhecidas de um universo do qual não se apreende, senão um aspecto 

consoante com a estrutura psicofísica. 

Um pensamento “aberto” está, em essência, orientado até esse desconhecido. Embora 

possa acontecer uma lamentável confusão com o que se poderia denominar de vontade de 

exploração, cujo movimento poderia ser certa curiosidade e não a esperança propriamente dita. 

Marcel não vacilaria em admitir que somente denunciando esta possível confusão se pode 

chegar a traçar a linha de demarcação indispensável entre o âmbito metafísico e a ordem do 

religioso. A curiosidade, entretanto, não pode se separar do desejo e, em várias ocasiões, Marcel 

assinalou a relação entre desejo e esperança. 

O amor em Marcel, não é pretencioso, porque “o verdadeiro amor é humilde” 

(MARCEL, 1951a, p. 84); humildade que é difícil para seres imbuídos de crença na técnica. O 

ser amado só pode ser apreendido na sua realidade misteriosa e unitária, nunca somente por 

suas qualidades e propriedades. É essa visão do amor transcendente, que supera todo 

utilitarismo é que abre vias para a esperança e o sentido da vida em Gabriel Marcel. 

 

4.7 Esperança, sofrimento e o mal 
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Na abordagem sobre o mal, pode-se ver com certa clareza a influência de Marcel sobre 

o pensamento de Paul Ricoeur38. Por um lado, Marcel diz que o mal e o sofrimento são 

realidades, que não podem ser pensadas distantes, abstratas, como em filosofias precedentes; 

essas realidades são tratadas, por Marcel, com o seu estilo concreto, presencial, vivencial. 

Buscando uma resposta, tudo leva a crer que, em Marcel, a única resposta válida, concreta, e 

ressignificadora para o sofrimento é o amor. O amor compreendido, segundo as coordenadas, 

do título anterior. A realidade do mal e do sofrimento levam a invocar um Tu que, de alguma 

forma, não vai decepcionar, se não for nesta vida, certamente será na próxima, na eternidade. 

De acordo com Marcel, a terrível tentação é sempre ser abandonado pura e 

simplesmente ao sofrimento, confundir se com ele. Tudo vai depender do lugar que o 

sofrimento ocupa e do sentido que este tem para o ser. Nas palavras de Marcel: 

 
Eu posso, dizendo a verdade, abandonar-me pura e simplesmente no meu 

sofrimento, confundir-me com ele, e é uma terrível tentação. Eu posso 

estabelecer-me no meu sofrimento proclamando-o como um sentido absoluto; 

porém como é para mim o centro do mundo, este, estando centrado em um 

sem sentido, torna-se ele mesmo um sem sentido absoluto (MARCEL, 1951, 

p. 225-226). 

 

O sofrimento precisa ser suportado, de alguma maneira, já que pode ser edificante para 

um homem que crê: “O problema exposto na Chapelle ardente é o do sofrimento como algo 

tóxico. Para mim, o que é muito importante nesta obra de teatro é mostrar que onde o sofrimento 

não é suportado de alguma maneira, é completamente maléfico e isto se opõe totalmente à noção 

edificante que o sofrimento em si mesmo tem para um cristão” (MARCEL, 1977, p. 41). 

A enfermidade é um exemplo típico de realidade que traz sofrimento e, com ele, a 

possibilidade de ressignificação. A enfermidade é um aprendizado tanto para mim quanto para 

o meu cuidador. Na relação cuidador-enfermo, há uma verdadeira experiência de presença e de 

não redutibilidade a coisa, o objeto. 

 

Reconhecer a enfermidade como mistério é captá-la como presença ou como 

modificadora da presença [...] Minha enfermidade me faz presente tanto 

quanto tenho que conviver com ela, como um companheiro que devo aprender 

a tratar de uma maneira apropriada, e na medida em que esta mesma 

enfermidade é mediada por aqueles que cuidam de mim desempenham um 

“offíci de toi” (MARCEL, 1951a, pp. 225-226). 

 

                                                             
38 Paul Ricoeur: O Mal: um Desafio à Filosofia e à Teologia. Editora Papiros, Rio de Janeiro. 1988. 
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Às vezes, sofrimento e mal se confundem no pensamento marceliano. Por exemplo, 

referindo-se ao sofrimento, ele diz que “posso transmutar este mal não somente em um bem, 

mas em um princípio suscetível de irradiar amor, esperança e caridade”. Seja como for, para 

Marcel, sofrimento e mal são realidades, são provas que é necessário saber aceitar! Se eu as 

observo como um combate, no qual devo tomar a iniciativa, se sou paciente, a tendência é fazer 

desta experiência algo profundamente edificante e amadurecedor (MARCEL, 1935a, p. 201; 

1951, p. 50; 1951, p. 226).  

Não é pretensão aqui aprofundar o tema do mal em Marcel, mas apenas mencioná-lo, 

na medida em que está entrelaçado com o tema do sofrimento. Junto a outros temas, o mal em 

Marcel, também não é um problema que está diante de mim, mas se revela como um mistério, 

quando se reconhece que não se pode se considerar como exterior a ele, como podendo 

experimentá-lo a partir de fora ou descobri-lo, mas admito que se está, pelo contrário, implicado 

nele assim como, por exemplo, se está implicado em um assunto criminal. O mal não está 

somente diante de mim, está também em mim (MARCEL, 1951a, p. 69; p. 11). Sendo um 

mistério, o mal não é nada que se deixa assimilar a um defeito (omissão) ou, inclusive, a uma 

imperfeição. É um erro considerar o mal como objeto, e, portanto, como problematizável. Eu 

problematizo o mal quando o trato como um acidente acontecido dentro de uma máquina ou 

mesmo como um defeito em um vício de funcionamento (MARCEL, 1951a, p. 11; 1974, p. 

402; 1951, p. 69). 

É compreendido como mistério que implica que nos desafia a tomar posição, que o 

sofrimento e o mal interessam neste trabalho. Sem sombra de dúvida, eles estão relacionados à 

experiência de cativeiro que potencializa a esperança, conforme já visto no capítulo passado. 

Um novo sentido para o sofrimento e o mal será dado à luz da Esperança absoluta no Tu 

Absoluto. Esta reflexão vai aparecer nos próximos capítulos. 

 

4.8 Esperança e humildade 

 

A humildade é a primavera da esperança. Essa é a ideia da humildade com relação à 

esperança em Gabriel Marcel. A esperança, então, na visão de Marcel, não é egocêntrica, nunca 

está sozinha. A esperança não conta unicamente com o ser em si e a única esperança verdadeira 

é aquela que não depende de nós. A primavera da esperança é a humildade e não o orgulho. 

O orgulho é um problema metafísico percebido pelos gregos, reconhecido como um 

tema essencial, mas quase completamente ignorado pelos filósofos modernos, de acordo com 

Marcel. O cristão que é aconselhado a praticar a humildade, segundo Marcel, deve ser 
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advertido, constantemente, em não ceder ao paternalismo incrédulo. De acordo com Gabriel 

Marcel, a humildade não deve ser autocentrada, mas deve estar situada inteiramente em Deus, 

a quem eu invoco. Marcel está sempre influenciado por sua determinação de não objetivar. 

A humildade deve levar-me a reconhecer Deus, o Tu Absoluto, como verdade de todas 

as “razões” para que o Tu seja tu para mim. A esta luz, se pode incluir, em Marcel, a crença em 

meus próprios méritos ou recursos para lidar com o meu compromisso ilimitado. É na 

humildade e, através da esperança, que eu abro um crédito ao infinito, ao Tu Absoluto. 

Apelo humilde a Deus, o Tu Absoluto, como recurso é fundamental em Marcel. É dar 

um voto ao criador. Esta chamada implica uma humildade radical do sujeito; humildade 

polarizada pela mesma transcendência daquele que ele invoca. Nós somos a junção do 

compromisso entre a esperança e o desespero. Não se pode contar com os atos em si. As forças 

de Deus, o Tu Absoluto, propõem enfrentar este compromisso “desmensurado”. A esperança 

não é outra coisa do que um humilde recurso à onipotência divina. 

Este capítulo buscou demonstrar o quanto a esperança é abertura a uma realidade 

superior a ela mesma. A esperança, a qual se chama de absoluta nos próximos capítulos, sendo 

a força de sustentação da fidelidade, é caracterizada pelas mesmas qualidades que distinguem 

a sua expressão. Considerando que o desespero é uma declaração de falência espiritual, a 

esperança implica em crer. 

A esperança absoluta é, principalmente, aberta e disponível para a ação da presença 

intersubjetiva. A esperança é expansiva, resiste a todas as tentativas de restrição acerca de si 

mesma. A esperança absoluta está estreitamente ligada ao ser, pois ela se preocupa com o bem-

estar do ser, não do ter. A esperança absoluta aguarda, com expectativa, o que hei de ser, não 

o que eu terei. A esperança absoluta que está no ser, além de tudo que é dado, fornece um 

material para um inventário de nós mesmos, em qualquer circunstância. Ela é um princípio 

misterioso que está junto do eu. Eu não posso querer o que desejo, pelo menos se o que eu quero 

é, efetivamente, a Verdade, não posso querer por mim mesmo. Apesar da relutância de Marcel 

em ser explícito, este “princípio misterioso” só pode ser Deus, o Tu Absoluto, cuja atividade se 

reflete nas necessidades ontológicas. 

A necessidade ontológica é, então, vista como o resultado dos atos livres divinos e leva 

à consciência ao reconhecimento de Deus, o Tu Absoluto. Quando eu espero, acrescenta 

Marcel, fico forte e, quando eu desespero, ou simplesmente duvido, eu me enfraqueço. A 

unidade me envolve. E este assunto (aquilo que é envolvido) e esta questão (que da minha 

salvação) metafisicamente falando, supõe a fidelidade sustentada na comunhão de ser. 
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A pessoa que espera para o bem-estar de seu próprio ser não está “presa” pela união 

com o misterioso princípio. Sua esperança não está restrita a si mesmo. A esperança tem que 

ser intersubjetiva. Só se vê, a saber, das coisas através das relações com os outros. Assim, se 

sabe que a esperança será pura. Isso pressupõe uma atitude de abertura através da qual a 

esperança é diferenciada do desespero. Quando Marcel faz proferir uma definição mais 

aceitável de esperança, ele inclui as noções essenciais de abertura, comunhão e uma aspiração 

escatológica à união final com o seu “objeto, transcendente”. 

A esperança, sendo a força de sustentação de fidelidade, é caracterizada pelas mesmas 

qualidades que distinguem a sua expressão. Considerando que o desespero é uma declaração de 

falência espiritual, a esperança implica em crer, e se manter, principalmente, aberta e disponível 

para a presença intersubjetiva. A esperança é expansiva; ela resiste a todas as tentativas de 

restrição acerca de si mesmo. Estreitamente ligada ao ser, preocupa-se com o bem-estar do ser, 

não do ter. 
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PARTE III – O TU ABSOLUTO E A ESPERANÇA ABSOLUTA NO ENCONTRO COM 

O SER HUMANO COMO SENTIDO DA VIDA  

  

CAPÍTULO V – O TU ABSOLUTO NO ENCONTRO COM O HOMEM 

 

Com este capítulo, subdividido em três tópicos, pretende-se adentrar diretamente no 

tema do Tu Absoluto, tema fundamental para responder à questão central da pesquisa. 

Inicialmente, demonstra-se como ocorre a passagem do eu para o Tu Absoluto. Em um segundo 

momento, se busca uma linguagem adequada para falar do Tu Absoluto em Marcel. Em um 

terceiro momento, vê-se como o Tu Absoluto não pode ser reduzido às categorias das filosofias 

precedentes.  

  

5.1 Recurso Absoluto (Deus como recurso supremo da existência) 

 

Com este tema do “Recurso Absoluto”, demonstra-se como, em Mаrcel, é possível 

encontrаr uma sаída pаra o desespero, abrindo perspectivаs pаra que a vida tenha sentido. 

Demonstrаremos como, em Mаrcel a antropología é aberta ao trаnscendente/trаnscendência; 

como, ao contrário do que disserаm certos autores de tendência ateia, imаnentista e pessimista, 

o homem sempre terá uma chаnce, uma possibilidаde e o desespero nunca terá a última pаlavra.  

Saindo de si mesmo, do seu próprio eu e se voltando para o outro e para o Outro, é que 

o homem vai descobrir que sempre haverá um Recurso. Este recurso pode ser, em um primeiro 

momento, mais contingente como a presença do outro, mas em Marcel, o Recurso é Absoluto. 

O Recurso absoluto não conhece condicionamentos, limites. Assim, em Marcel, demonstra-se 

como da insuficiência do eu se passa ao ser com o Tu Absoluto. Vê-se como das relações 

tríadicas (o eu vendo o tu como ele), passa-se às relações diádicas (eu-tu). 

Contra as filosofias da imanência, Marcel propõe o recurso ao transcendente. Com o 

recurso ao transcendente, Marcel desafia a tirar o foco do ter e retomar a questão do ser, do 

valor, de Deus. Com risco de descontentar ou escandalizar os que se mantêm na concepção 

positivista, Marcel dirá, sem hesitar, que em tal caso todos os caminhos lhe parecem vedados. 

Só fica o recurso ao transcendente; mas há anos que esta palavra é singularmente mal usada. 
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Diz Marcel, in concreto39, que a única possibilidade é apelar, não para uma potência, 

mas para uma ordem do espírito que é também a da graça, e proclamar, enquanto é tempo, antes 

da alienação temida, que se repudiam, antecipadamente, atos ou palavras que possam obter de 

nós por qualquer forma de pressão. Afirma-se, solenemente, o repúdio de tais atos ou palavras. 

Dir-se-á que esta satisfação é platônica; mas isso seria desvirtuar o pensamento marceliano. 

Marcel proclama que não se pertence ao mundo de coisas a que querem assimilar-nos 

e onde querem encarcerar-nos. Muito concretamente se tem de proclamar que esta vida, 

tecnicamente transformável na horrível e contorcida paródia de tudo quanto se venera, pode 

não ser, na realidade, senão um setor insignificante de um desenvolvimento prolongado para 

além do visível (Cf. MARCEL, 1951a, p. 23). É sempre a ligação com o transcendente aquela 

que potencializa a liberdade no homem.  

 

5.1.1 Da insuficiência do “Eu” ao recurso absoluto 

 

No vocabulário marceliano, o tema do “Tu40” precisa vir consolidado com outros 

conceitos, que são inseparáveis e que contribuem para esclarecer melhor este tema. “No mundo 

dos outros” brilha uma luz mais intensa à medida que o eu elucida mais e mais heroicamente 

suas próprias trevas” (MARCEL, 1959a, p. 24). 

A relação de comunhão entre os seres. Em Marcel, a intersubjetividade surge como 

trama fundamental do existir humano. Ele valoriza as relações de comunhão entre os existentes, 

as experiências interiores e pessoais (Cf. SIRGADO, 1987, p. 123). 

Para começar relações autênticas com um tu, o eu tem que ultrapassar sua opacidade 

e seu egoísmo. Há três sentidos da palavra “eu” em Gabriel Marcel (Cf. PLOURDE, 1985, p. 

517): 

 

1. Há o sentido corrente, que designa aquele que fala (Cf. MARCEL, 1935a, p. 

322); 

                                                             
39 O itálico é do próprio Marcel. 
40 Aqui nos encontramos diante de uma filosofia que pretende tocar o âmago da natureza humana, no seu 

“trèsfonds”, quer dizer, naquilo que torna um sujeito idêntico a outro e que possibilita que um eu participe do ser 

de um tu, de tal maneira que a experiência do encontro suscita, simultaneamente, um conhecimento intuitivo do tu 

e do eu, que nesta relação se encontram “co-envolvidos” (SIRGADO, Maria. “As figuras do eu e do tu na filosofia 

de Gabriel Marcel”, em: Revista Portuguesa de Filosofia, 43, Janeiro-Junho, 1987, p. 128). 
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2. O sentido do “eu” que indica a “pessoa” perto da qual aquele que fala é um 

entendimento/concepção da unidade consciente de seu ser (Cf. MARCEL, 

1935a, p.174; 173 e 175, 196 - 197); 

3. Há também o eu que indica objetivação da pessoa. 

Esta objetivação suscita sentimentos de apego, de vaidade, de egoísmo: o “eu” torna-

se centro de preocupação: então torna-se obscuro, uma esclerose, um impedimento. Este “eu” 

que fecha é um “eu” cativo (Cf. PLOURDE, 1985, p. 518). 

Para iniciar relacionamentos genuínos com o tu, o eu deve superar a opacidade, o 

egoísmo. Em Marcel, além do eu, o “mim” também adquire significado. No senso comum, o 

“mim” significa aquele que fala quando eu digo que meu corpo é entre mim e as coisas. O 

“mim” aqui, tratado como centro de magnetização, não pode ser reduzido a um conteúdo 

especificável, que é “meu corpo, minhas mãos, meu cérebro”. É uma presença global 

(MARCEL, 1944, p. 16 e 18). 

O “ele” pode ser o outro, enquanto tratado como repertório de informações e não como 

ser vivente. O outro como um “ele” e não enquanto um “tu”.  O “ele” é aquele que é considerado 

como uma fonte de informações, como o repertório; é aquele de que necessito como 

testemunha, como ressonância de mim mesmo; é aquele que eu trato como ausente; o ele é 

como falar com alguém na terceira pessoa, etc.: “O repertorio é o ele” (MARCEL, 1935a, p. 

175, 137,145; 1945 a, p. 48 e 53; 1951a, p. 28-29, 51-52). 

Marcel mesmo ilustra uma situação, na qual alguém é tratado como um ele: 

 

[...] tomemos o caso nada simples no qual eu me dirijo a um viajante 

desconhecido para perguntar a ele o caminho. Este viajante é tratado somente 

como uma fonte de informação; seria tentado a dizer que ele não tem nenhuma 

diferença entre o papel que é atribuído a ele e consultar um catálogo qualquer 

(MARCEL, 1964, p. 60; 1935a, p. 174). 

 

No pensamento marceliano, de várias maneiras um tu pode ser tratado como um “ele”: 

assim como eu mesmo o meu corpo, a minha morte, o meu passado, etc. “Enquanto sou um 

diretório/repertório, um catálogo puro (que me trato como tal) eu não sou para mim mesmo 

nada mais que um “ele” (MARCEL, 1935a, p. 197). 

Ele ainda nos diz que: 

 

Na medida que me trato como uma essência, como um qualquer, eu sou um 

“ele” para mim.  Na medida que eu mantenho comigo uma relação triádica 

(quando “eu” me trato como objeto) “eu” permaneço no plano da natureza. 

Isto é particularmente claro no que diz respeito à morte. Existe uma maneira 

de pensar sobre a minha morte, que significa “ele vai morrer”, isto é, no fundo 
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“a máquina irá parar” (MARCEL, 1935a, p. 199, p. 145, 194, 196, 203, 215-

216, 222, 228, 229, 237 e 293). 

 

Marcel refletiu longamente sobre o sentido de indigência interior que, às vezes, se 

prova de maneira tão cruel. Ele acredita sempre que estes momentos são aqueles nos quais o 

ser se enfraquece, se dilui, deixa de resistir a si mesmo. E este enfraquecimento de si parece 

ligado ao fato de que os outros não são tratados como outros; o tu desaparece. O eu se torna ele 

mesmo para si (MARCEL, 1935a, p. 279, 142-143, 160; 1935a, MARCEL, pp. 243-244). Deus 

também pode ser tratado como ele. “No campo da superstição, é possível que Deus seja 

convertido em ele, e assim teríamos que tratar com relações causais falsas” (MARCEL, 1935, 

p. 137, 157,159, 224 e 276). Há uma passagem possível do “ele” ao “tu”. Posso tornar-me tu 

para mim mesmo; os outros, igualmente, de um ele que era podem se tornar um tu para mim 

(MARCEL, 1935, p. 138-197; 1945, p. 63-64). 

Marcel entende o outro como um tu. O “eu” pode “olhar o “outro” de dois modos 

diferentes. Pode “olhar” /ver o “outro” como um tu. O eu reconhece o outro considerado na sua 

existência singular concreta, não o objetiva, não o instrumentaliza, porquanto é 

ontologicamente semelhante ao eu. No entanto, também essa relação pode se degradar, sempre 

que o “tu” é objetivado e é perspectivado não em função de si mesmo, mas em função do eu, o 

qual não é capaz de sair do seu egocentrismo pela abertura à alteridade. 

O “tu”, na medida em que é instrumentalizado, é concebido como um “ele. Em Marcel, 

a verdadeira relação intersubjetiva se processa entre dois seres, que se reconhecem mutuamente, 

na alteridade, conferindo grande importância ao “nós” (que é expressão de união entre o “eu e 

o “tu”). Esta unidade produz, em ambos, um enriquecimento, que longe de anular um dos entes, 

os afirma, em uma relação recíproca, de tal modo que a individualidade de cada um deles é 

mantida (SIRGADO, 1987, p. 124-125). 

Quando o outro é para mim um terceiro, um estranho, nós dois somos eu + ele 

(justaposição, aproximação física); já quando o outro é tu para mim, nós dois somos nós 

(comunhão, comunidade, co-esse). Portanto, o outro não é um terceiro, não é um ele, o outro é 

um tu (MARCEL, 1935a, p. 169). No “nós” do nosso co-esse, da nossa comunhão, o outro não 

é jamais um ele, é um tu em união comigo: o mesmo se poderia dizer de mim para o outro. 

Na relação de comunhão, o outro é o tu (encontrado, amado). Já como objeto de 

conhecimento, o outro é um ele, um terceiro (do qual falo ou discuto), o outro é objetivado 

(MARCEL, 1935, p. 145). A invocação é acessível ao ser profundo do tu, revelado pela emoção 

no seio da experiência do “nós”. A experiência do nós é inefável, intransmissível (MARCEL, 

1935a, p. 174). 
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O “eu” enquanto “ele” tem uma relação de informação, de comunicação. Já o “eu” 

enquanto tu, enquanto alma mantém uma relação de invocação, de comunhão – comigo mesmo, 

com o outro, com Deus (MARCEL, 1935a, p. 195). A relação da alma com o “tu” do outro é 

relação não de comunicação, de informação, mas de invocação e de oração (PLOURDE, 1985, 

p. 522). 

O tu é aquele que eu não trato como um objeto, uma coleção, um catálogo, um 

repertório. O tu é aquele ao qual eu abro um crédito, aquele a quem eu ofereço um crédito. Estas 

afirmações são recorrentes nas várias obras de Gabriel Marcel: Journal Métaphysique, 1935a, 

p. 164, 282, 216, p. 274-275, 156-157; La dignitè humaine et ses assises existentielles, 1964, p. 

61-62. O tu é aquele que pode me responder: “O tu enquanto tal, se define, para Marcel, pela 

experiência de “resposta”. O tu se introduz em minha órbita existencial, precisamente, em 

virtude de sua capacidade de responder (MARCEL, 1935a, p. 173-174). O tu é aquele que eu 

invoco (Cf. MARCEL, 1935a, p. 196 e 254); o tu é aquele que eu amo e aquele em quem eu 

espero: “J´espère en toi pour nous” (MARCEL, 1944, p. 50-52, 77, 120-121). O tu é aquele 

que me está presente e ao qual eu sou fiel para além da morte; o tu é aquele ao qual eu livremente 

acolho e agarro. 

Assim como em outros temas, o tema do outro tem suas dificuldades próprias, que não 

são as de uma gnosiologia, mas de uma dramaturgia da existência. Nesse patamar, a meditação 

sobre o tu se desenvolve no terreno do teatro. O teatro foi para a filosofia de Marcel, e 

singularmente para a filosofia do tu, o laboratório de uma diversidade de experiências de 

pensamento, o tubo de ensaio para uma variedade de temas, dos quais muitos foram 

antecipados, sob o modo de ficção, e pronunciados por personagens de ficção, antes de serem 

assumidos pelo próprio autor no âmbito da experiência metafísica. 

Para Marcel, o outro não é um “ele”, mas sim, um tu porque reside nele a capacidade 

de resposta, ou seja, de comunicação. E onde nenhuma resposta é possível, só há lugar para o 

ele. Já a questão do tu, em Marcel, de acordo com Ricoeur, deve ser buscada em duas vertentes: 

uma ética (semelhante a Levinas) e outra dialógica (filosofia do discurso ou, mais precisamente, 

filosofia analítica). No entanto, as duas linhas se cruzam na questão ontológica. 

A insuficiência do nosso eu, a contingência do outro e do tu, nos levam a buscar um 

Recurso Absoluto. Um recurso que transcende a tudo e a todos e não sofre qualquer 

condicionamento. Em Marcel, Deus é o Tu Absoluto. O Outro Absoluto. Sendo um OUTRO 

Absoluto, o Tu absoluto nunca pode ser reduzido a um ele (Cf. MARCEL, 1935a, p. 137). 

O Tu Absoluto é passível somente de uma experiência pessoal e intransferível 

conforme veremos mais adiante. A Ele invoca-se, é uma “necessidade” da existência. Ele não 
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se impõe, não passa necessariamente por uma instituição religiosa. O drama da existência 

humana está ligado a este encontro pessoal entre Deus e o eu, a alternância entre o sim e o não 

como resposta a este chamado, entre a fidelidade e a infidelidade, entre o amor e o ódio; ao 

homem é dado o poder único de decidir, afirmar ou negar.  Intersubjetividade, presença e 

comunhão com o Tu Absoluto tem tudo a ver com o sentido do meu existir (Cf. MARCEL, 

1964, p. 151).  

Neste sentido, vale lembrar que, desde o início dos seus escritos, Marcel dá especial 

atenção à experiência religiosa, mas sempre buscando pela sua inteligibilidade. A experiência 

religiosa, em Marcel, é a experiência da fé em Deus, experiência de comunhão com Deus 

considerado como Tu Absoluto. Nas palavras de Marcel:  

 

Deve-se aprender a compreender por que o rezаr a Deus é a única 

mаneira de pensаr em Deus, ou mаis exаtamente, a trаnspor a um plаno 

mаis elevаdo o equivаlente ao que seria pensаr em alguém num plаno 

inferior. Quаndo penso num ser finito, estаbeleço de algum modo, uma 

comunhão entre ele e eu, uma intimidаde, numa pаlavra, um com que 

pode pаrecer suprimido41 [...] Quаndo me pergunto como posso pensаr 

em Deus, investigo em que sentido posso ser com Ele (MАRCEL, 1991, 

p. 42). 

 

No pensamento marceliana, trata-se de propor o ser-com aberto, em detrimento ao eu 

autossuficiente. É o ser-com aberto que abre novas perpectivas para a vida e para a morte.  

Portanto, é sempre na relação de abertura e de comunhão com o Tu Absoluto que a existência 

ganha sentido.   

Já vimos que a compreensão de Deus como Tu Absoluto, em Marcel, passa pela 

compreensão do crer como abrir um crédito a uma realidade superior a ele mesmo. O problema 

é que nossa ideia de crédito está unida quase, necessariamente, com uma carga material, como 

quando se trata de um crédito bancário. No entanto, em Marcel, pelo contrário, crer em alguém, 

a uma realidade transcendente, significa pôr-se à disposição, unir-me a ela, segui-la, ou seja, 

crer em alguém, implica um compromisso fundamental que se refere não somente ao que tenho, 

mas ao que sou. A ideia marceliana de reunião (ralliement) é muito pertinente aqui e poderá 

enriquecer aquela de crédito. No entanto, ralliement não será objeto desta pesquisa (Cf. 

MARCEL, 1951a, p. 79). 

O Tu Absoluto é um Recurso Absoluto porque não pode se comportar como um ele, 

como uma coisa. Precisa-se repensar a ideia de crédito e de confiança a partir da noção de Tu 

                                                             
41 Aqui Marcel fala da relação com o tu contingente, com outros ou a questão da intersubjetividade. 
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Absoluto: somente neste caso, com efeito, a espera não pode ser defraudada, pois o Tu Absoluto 

nunca pode se comportar como um Ele, como uma coisa e, por tanto, não pode nunca deixar de 

responder ao chamado, à invocação. Além do mais, se deve pensar a nós mesmos como sujeitos 

que invocam a Deus, como seres que se debatem incessantemente entre seu aspecto pessoal e 

seu aspecto cósmico: isto leva a aceitar como iniludível os perigos e tentações de tratar Deus 

como coisa ou um Ele. Por consequência, precisa-se repensar a oração a partir da fé e da 

esperança, que somente podem ser pensadas a partir do amor e da humildade (MARCEL,1951a, 

p. 85 e 107). 

A afirmação de um Recurso Absoluto, em Marcel, implica falar também em uma 

experiência religiosa que, por sua vez, desemboca e requer a oração e a invocação. Aqui, 

embora não seja objeto desta pesquisa, percebe-se uma interessante tensão entre teologia e 

filosofia no pensamento de Marcel. 

Desde os seus primeiros escritos, Marcel demonstrou interesse e preocupação com a 

inteligibilidade da experiência religiosa. Novamente, reitera-se que o que foi dito não é objeto 

desta pesquisa, mas poderia ser uma boa sugestão para estudos futuros em Marcel. Conclui-se 

dizendo que se Deus, Tu Absoluto, somente pode ser pensado a partir das exigências e as 

implicações da experiência religiosa, então é sobre a análise da consciência orante e da oração, 

que recai a possibilidade de um Recurso Absoluto: “A oração não está envolvida aqui como um 

fato de algum modo contingente, mas é um dado essencial” (MARCEL, 1951a, p. 86). 

 

5.1.2 Oração e recurso absoluto 

 

Por meio da oração se acessa a Deus como Tu Absoluto e é desta experiência que 

brotam o amor e a esperança. A partir do que foi dito da Esperança como Recurso para o “Tu 

Absoluto”, pode-se ver a ligação entre esperança e razão no Journal métaphysique de Marcel. 

Está-se percebendo que as implicações teológicas do trabalho de Marcel vão surgindo. Não é 

objetivo aqui discutir a tensão existente entre filosofia e teologia em Marcel, contudo, não se 

poderia deixar de sinalizá-la. 

Assim, entende-se que não é possível falar de esperança, em Marcel, e deixar de lado 

a oração. A expectativa pela esperança passa, também, pela oração. A esperança, para Marcel, 

não é apenas “um protesto inspirado pelo amor”, mas um apelo para um “aliado”, que também 

é ele o amor. Dessa forma, quando eu proclamo minha Esperança em Deus para nós, peço a 

Deus por nós. Daí que Marcel dirá que rezar a Deus por nós, rezar por minha alma, e rezar uns 
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pelos outros, isso provavelmente é um único e mesmo ato. Eu rezo para nós em união com todos 

os meus companheiros no ser, porque a oração é uma “união com”. 

Pode-se orar sozinho ou em união com a Igreja, na sua liturgia oficial, o objetivo e a 

intensão ainda são os mesmos. Em Marcel, a oração é também um mistério ontológico e, tal 

como acontece com todos os mistérios ontológicos, a oração pode ser degradada para os 

interesses de si mesmo; contudo, Marcel afirma que a oração de natureza ontológica autêntica 

não tem nada de egocêntrico sobre isso. 

A partir do momento, em que Marcel não aceita ser considerado panteísta, o estar 

envolvido em oração ontológica só pode ser compreendido como estar em comunhão com Deus, 

o Tu Absoluto. A oração é, então, a invocação de Deus em união com os seres os companheiros, 

os irmãos, a comunhão ontológica ou “mística” do Corpo de Cristo encarnado na Igreja, em 

nome comum. Segundo Marcel, a autêntica existência não reza, por qualquer ambição ou 

sucesso pessoal, pois estas são as preocupações do mundo. No entanto, não há espaço para a 

esperança para quem deixou de orar. 

Em Marcel, amor e esperança são inseparáveis em oração. A oração somente é 

possível, quando o intersubjetivo é reconhecido, lá em que ela é um ato (Aparece aqui, de modo 

extraordinário, o caráter intersubjetivo da experiência religiosa em Marcel). Para uma pessoa 

sem amor, a esperança não é possível, já que a esperança no Tu Absoluto requer amor, relação, 

e comunhão para não degenerar em cobiça e ambição. Para Marcel, cada ambição pretende 

adquirir alguma satisfação pessoal. No entanto, a esperança olha além do terrestre, e é ai que 

reside o segredo de Marcel, ou seja, a prova de sua qualidade transcendental. 

Aqui se levanta, contudo, uma dificuldade. Ali onde “o que está em questão” é, com 

rigor, minha própria sorte, minha própria vida, pode-se falar, todavia, de laço, até de religião? 

Provavelmente, seja necessário introduzir aqui uma distinção. Quando se teme pela própria 

existência, pode ser que se ceda ao puro instinto de conservação. É muito duvidoso que se possa 

designar, legitimamente, com a palavra esperança, a espécie de apego orgânico a mim mesmo, 

que me obriga a imaginar a saída libertadora no próprio seio do perigo, ali mesmo onde o futuro 

parece ser mais ameaçador. Distinto é quando intervém a piedade para consigo mesmo, quer 

dizer, a referência a uma economia espiritual no seio da qual a existência pode conservar seu 

sentido e seu valor. Não se trata aqui de uma abstração, de uma ordem impessoal: basta com 

que eu inspire amor a outro ser e que esse amor para mim seja um valor, que eu responda a ele, 

para que essa economia espiritual exista. 

A presença desse amor recíproco, desta comunhão, basta para transformar 

profundamente a natureza do laço que me une a mim mesmo. Ali somente onde eu estou em 
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questão ou, mais exatamente, ali em que me trato como o único em questão, a interrogação 

acerca do que me sucederá pode parecer-me pouco mais ou menos despojada de interesse ou 

de significação, o que não impede que o instinto de conservação permaneça ativo em mim, 

junto com tudo o que procede dele. Não é manifestadamente o mesmo se eu sei que, de uma 

maneira ou outra, a pessoa que amo depende de mim, que é vitalmente afetada por minha 

própria sorte. 

Poder-se-ia dizer, em linguagem hegeliana, que a relação comigo mesmo chega a ser 

mediatizada pela presença do outro, do que ele é para mim e do que eu sou para ele. Porém, é 

necessário ver ao mesmo tempo – e isso é capital para o tema – que essa economia espiritual, 

da qual somente é considerado aqui o exemplo mais simples, apresenta-se invariavelmente 

como misteriosa, como velada, todavia, para quem tem consciência de participar dela. Também 

aqui devemos pensar na forma mais concreta possível. 

Amаr a um ser é esperаr dele algo indefinível, imprevisível; é, por sua vez, dаr-lhe, de 

certo modo, o meio pelo quаl poderá responder a esta espera. Por pаradoxal que possa pаrecer 

esperаr é, em certo modo, dаr; porém, o inverso não é menos verdаdeiro: não esperаr mаis é 

atribuir esterilidаde ao ser de quem já não se espera nаda; é, pois, de alguma mаneira, privá-lo, 

retirаr-lhe por antecipаção – a possibilidаde de inventаr ou de criаr. Tudo permite pensаr que 

não se pode fаlar de esperаnça senão no quаl existe interаção entre o que dá e o que recebe esta 

comutаção que é o selo de toda vida espirituаl (Cf. MАRCEL, 1944, p. 62-63). 

A característica essencial do recurso ao “tu” é a presença. “É na oração que a 

característica essencial do “tu” é mantida entre Deus e “eu”: Deus está presente apenas à 

invocação, isto é, na oração” (MARCEL, 1971a, 58). 

As relações de amor e de fé que ligam o homem ao “Tu absoluto”, geram atitudes de 

invocação através da oração. O amor surge como invocação (MARCEL, 1935a, p. 217). Na 

oração, o homem reconhece o “Tu Absoluto” e, dirigindo-se a um tu, ele o agarrou nessa relação 

íntima. “Rezar é recusar ativamente pensar em Deus como uma ordem, é realmente pensar como 

Deus, como puro Tu” (MARCEL, 1935a, p. 159). Deus se revela no recolhimento através do 

amor que tenho por Ele e Ele se faz presença através da oração. 

Para Marcel, o meu próprio ser eu o descobri através da oração. O “Tu Absoluto” me 

faz um verdadeiro ser em oração e em comunhão com Ele. Participar do “Tu Absoluto” é entrar, 

implicitamente, em comunhão universal com todos os seres. Deus se revela como o lugar da 

comunhão infinita, é nesse sentido que se pode falar, em Marcel, de uma metafísica do “nós 

somos”. Quanto mais eu amo um “tu”, mais eu participo do Ser, mais eu chego, através Dele, 

no “Tu Absoluto”, que é a fonte a de tudo o que é. Sem dúvida, se pode concluir que amar 
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realmente um ser é deixar-se inebriar pelo amor que vem de Deus, o “Tu Absoluto” (MARCEL, 

1935a, p. 158). 

Rezar por mim e rezar por um ser que eu gosto é o mesmo ato. Aqui entra o caráter 

intersubjetivo da experiência religiosa em Marcel. O diálogo não se limita apenas aos homens, 

mas se realiza também entre o homem e o “Tu Absoluto”. Como o homem dialoga com Deus? 

O homem dialoga com Deus através da oração. A oração ou é contemplação silenciosa, ou é 

diálogo incessante com o “Tu Absoluto”. 

Na oração, Deus é experimentado como um “Tu Absoluto” e não pode nunca se tornar 

um “ele”. Na oração, há um silêncio religioso pelo qual o homem está unido a Deus. Na oração, 

o homem se encontra com o “Tu Absoluto” e consigo mesmo. O silêncio coloca o homem em 

relação com o “Tu Absoluto”, assim como a palavra se relaciona com outros homens. O “Tu 

Absoluto” é experimentado no silêncio da oração, por que o silêncio coloca o homem na 

presença de Deus. 

A oração, em Marcel, é um momento essencial e qualificante da relação com o Tu 

Absoluto; a oração é invocação ao Deus, o Tu Absoluto, na atualidade e unicidade da minha 

situação; pela oração, Deus é o Tu do encontro interpessoal, irredutível a toda consideração 

objetiva e de cuja vontade nenhuma criteriologia é possível. 

Portanto, a oração é marcada pela humildade e esse é o modo, em que o existente se 

abre à Transcendência, em seu mistério e em sua doação. 

 

A oração, como se vê praticada pelas almas mais fervorosas, pode, de 

algum modo, entender-se como envolvendo seu próprio cumprimento, 

sua própria realização [...] Aquele que ora pensa a si mesmo como 

inseguro no que diz respeito à resposta a ser introduzida à sua oração 

(MARCEL, 1964, p. 102). 

 

Por isso mesmo, quem ora, deve abandonar a pretensão de receber uma resposta 

“esperada”, ao modo de uma satisfação empírica de um desejo reclamado. O fiel não pode 

deixar de se sentir seguro de manter uma relação viva com Deus, sem que por isso possa se 

pronunciar sobre a forma em que, empiricamente, sua oração será satisfeita. 

Assim, a essência da oração não está nas possibilidades de satisfação empírica, que 

possa chegar a ter como resposta, já que tal posição reduziria a Transcendência divina ao 

próprio capricho. A oração, por outro lado, é a comunhão viva entre o crente e Deus. Esta 

comunhão se estabelece a partir da fidelidade criativa e implica a confiança e a espera no Outro, 

espera que sempre será preenchida e nunca desatendida. 
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A orаção, então, é um reconhecimento ativo da perpétua e permаnente resposta de 

Deus às solicitаções.  Por isso, tаmbém, a orаção é, antes de tudo, comunicаtiva e pаrticipativa, 

e nunca solipsista, eis que a orаção se encontra nаs antípodаs do orgulho e do desespero. Na 

orаção, rejeitаmos a tentаção de nos fechаr em nós mesmos ou de cаir no desespero.  

Desde as primeiras anotações do seu Diário Metafísico, Marcel presta atenção especial 

à questão de Deus. Porém, diferentemente dos discursos metafísicos tradicionais, Marcel 

enfrenta a questão sobre o divino a partir de uma fenomenologia da experiência religiosa. Deve-

se recordar que uma das obras que mais influenciou o filósofo francês foi The varieties of 

religious experience, do filósofo americano William James. Com efeito, a questão sobre a 

validade de uma experiência religiosa, experiência que parece transcender as categorias e as 

leis da experiência científica, se encontra no coração da obra marceliana, que quer resgatar a 

totalidade da experiência humana, em todas as dimensões e possibilidades. 

A experiência religiosa, em Marcel, se encontra no plano da intersubjetividade e da 

participação e não no plano da objetividade ou da verificação. Há uma necessidade de se 

compreender a especificidade da experiência religiosa. A experiência religiosa transcende todo 

juízo objetivo e crítico: esta não tem - como querem os racionalistas – uma aparência aquém do 

verdadeiro e do falso, mas uma experiência que está além de toda lógica objetivante e 

verificadora (MARCEL, 1935a, pp. 276-277). 

De acordo com Marcel, o Deus que nós experimentamos, quando estamos envolvidos 

com a religião só pode ser o nosso Recurso Absoluto e o Recurso Absoluto é o lugar da 

Esperança. Aqui se percebe uma aproximação entre Marcel e Kierkegaard, mas este paralelo 

não é objeto desta pesquisa. 

Quando se fala do ato de crer em, em Marcel, se quere dizer que se abre crédito a uma 

realidade pessoal ou supra pessoal (supra-personnelle). Não é possível dizer com segurança 

que, entre o pessoal e o supra pessoal haja uma verdadeira oposição. Na verdade, o pessoal o é 

autenticamente somente quando rompe os quadros que ameaçam aprisioná-lo, enquanto puro e 

simples ego. De qualquer maneira, somente se pode abrir crédito ao que se apresenta diante de 

mim como irredutível à condição de coisa. O próprio das coisas consiste, com efeito, em não 

poder apresentar-me nada que seja assimilável a uma resposta. 

Por outro lado, crer em alguém é pôr nele sua confiança, é dizer: “estou seguro de que 

não trairás minha espera, que responderás a ela, que a preencheras”. Emprega-se, de propósito, 

a segunda pessoa. Não pode haver confiança mais do que em um “tu”, que é uma realidade 

suscetível de fazer a função de “tu”, de ser invocada, de devir em recurso. Porém, fica claro que 

a segurança que aqui se pressupõe não é uma convicção; vai mais além do que me é dado; é um 
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salto, uma aposta que, como todas as apostas, podem perder-se. Ainda assim, continua sendo 

um recurso. 

Eu pertenço a Deus e eu ligo para ele. Marcel vê um mistério que está envolvido na 

mesma relação que me une a Deus. Quando rezo, a minha oração é para ser livre, ou seja, a 

minha oração é suscetível de ser compreendida e para influenciar o único a quem se dirige: a 

oração é dirigida a um ser infinito. 

A verdadeira oração é, portanto, no nível do ser. E neste nível que eu oro, e não para 

acumular vantagens e aumentar o meu poder. A única oração autêntica é a oração altruísta. É a 

oração para os outros: “Orar por minha alma, e rezar para a pessoa que amo, é provavelmente 

um mesmo ato” (MARCEL, 1935a p. 257). 

Na bаse da orаção, há um desejo de união com os outros. A vontаde de ser e estаr com 

os outros é uma exigência de trаnscendência, um convite à pаrticipação no ser e nos seres e, 

assim é pаrticipação no “Tu Absoluto”. 

Portanto, a oração não é um recurso a um ele, um terceiro, universalmente e 

invariavelmente dentro de uma relação objetivamente dada. Há uma relação única e irrepetível 

da pessoa com Deus na oração: afirmar Deus é encontrá-lo como “Recurso Absoluto”, na 

singularidade da relação interpessoal.  

Na oração, o homem reconhece o “Tu Absoluto” e, dirigindo-se a um Tu, ele se agarra 

nessa relação íntima. “Rezar é recusar ativamente pensar em Deus como uma ordem. É, 

realmente, pensar em Deus como puro Tu” (MARCEL, 1935a, p. 159). A característica 

essencial do Recurso ao “Tu” é a presença. É na oração que a característica essencial do “Tu” 

é mantida entre Deus e “eu”: Deus está presente apenas à invocação, isto é, à “oração” 

(MARCEL, 1951a, p. 58). 

Deus se revela no recolhimento e no amor que tenho por Ele e se faz presença através 

da oração. Qual é o “problema” da minha oração? Para Marcel, o próprio ser se descobre através 

da oração. O “Tu Absoluto” me faz um verdadeiro ser em oração e em comunhão com Ele. 

Participar do “Tu Absoluto” é entrar, implicitamente, em comunhão universal com todos os 

seres. Deus se revela como o lugar da comunhão infinita. É nesse sentido que podemos falar, 

segundo Marcel, de uma metafísica do “nós somos”. Quanto mais eu amo um “tu”, mais eu 

participo do Ser, mais eu chego, através dele, no “Tu Absoluto”, que é a fonte de tudo o que é. 

Sem dúvida, se pode concluir que amar realmente um ser, é se deixar inebriar pelo amor que 

vem de Deus, o “Tu Absoluto” (MARCEL, 1935a, p. 158). 

Em Marcel, rezar por mim e rezar por um ser que eu gosto é o mesmo ato. Aqui entra 

o caráter intersubjetivo da experiência religiosa. O diálogo não se limita, apenas, aos homens, 
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mas se realiza também entre o homem e o “Tu Absoluto”. O homem dialoga com Deus através 

da oração. A oração ou é contemplação silenciosa, ou é diálogo incessante com o “Tu 

Absoluto”. Na oração, Deus é experimentado como um “Tu Absoluto”, e não pode nunca se 

tornar um “ele”. 

Na oração, há um silêncio religioso pelo qual o homem está unido a Deus, encontra-

se com o “Tu Absoluto” e consigo mesmo. O silêncio coloca o homem em relação com o “Tu 

Absoluto”, como a palavra se relaciona com outros homens. O “Tu Absoluto” é experimentado 

no silêncio da oração, por que o silêncio coloca na presença de Deus. O amor que nós temos 

para com o outros, leva-nos à comunhão universal com o “Tu Absoluto”. Sabe-se a diferença 

essencial entre a primeira e a segunda reflexão. Se eu tentar conhecer os outros e o “Tu 

Absoluto” pela reflexão primeira, eu permaneço no nível da objetividade e não reconhecerei o 

mistério. Somente a reflexão segunda me permite desvendar este mistério que é o ser, que sou 

eu, que é Deus, por participação, através da oração. 

 

5.1.3 Fé, transcendência e recurso Absoluto 

 

O que é fundamental neste item é a soberania da existência de um outro e a prioridade 

de comunicação um com outro e a divina presença. Gabriel Marcel é o filósofo que traduziu, 

da melhor maneira, o dramático sentimento da existência humana. A existência, como o autor 

do trabalho “jornal metafisico” considera, não pode ser visto como demonstrado, como um 

ponto final, como um final. A intercessão marceliana lembra o homem que ela/ele não é nada, 

além de um convidado com um limite de vida na Terra. A transcendência permite ao homem 

ver a incapacidade, o limite, a força e a culpa que caracterizam o ser, é a resposta espiritual 

dada ao limite do poder humano. 

De acordo com Marcel, a existência não pode ser tratada como um problema no qual 

se encontra uma solução em uma mesa, mas sim algo que envolva a mim, porque eu, a pessoa 

que coloca a questão, estou vivo, existo, sinto a vida correndo pelas minhas veias. Para o 

filósofo francês, a existência não é um problema, mas sim um mistério, um enigma. O ato de fé 

é indivisível, a fé dos outros não tem nenhum interesse para mim. 

A análise da fé, no sentido marceliano requer discussões tais como: qual é o status do 

filósofo que tenta questionar a fé, a relação com o divino e a presença da graça? que dificuldades 

surgem ao fazer perguntas sobre a vivência da fé e em respondê-las? é possível a coexistência 

nos crentes e descrentes? Sem pretender ir fundo em todas essas discussões, vamos acompanhar 

como o filósofo francês apresenta a fé como a função centralizadora do ser, como foco das 
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energias essenciais em um centro transcendente. Além disso, o nosso objetivo nesta seção é 

mostrar como Marcel vê a função do filósofo quando se reporta ao significado existencial da 

vida fiel e temente a Deus. Já a relação que se estabelece entre o pensamento metafísico e o da 

Revelação não será objeto desta reflexão. 

No caso, Marcel está lidando com uma rejeição radical da alternativa proposta por 

Brunschicg entre “acreditar” e “verificar”. Ele optou pela fé e pela sua inverificação. A adesão 

à fé só é possível no âmbito da existência, nunca como pensamento em geral. A experiência de 

fé, em sentido marceliano, diz respeito a uma realidade que pertence ao mistério, ou que está 

além do mundo objetivo em que vivemos, em que se estamos envolvidos e que está além da 

pergunta. Está no nível do “o metaproblematico”. 

Esta relação íntima de existência e fé em Marcel, para muitos comentadores, leva a 

armadilhas. A primeira objeção seria a seguinte: vincular a metafísica à religião exporia a 

filosofia ao risco de perder qualquer especificidade, tornando-se nada mais do que uma simples 

propedêutica para a teologia. 

A fé não é uma questão de acreditar que, mas de acreditar em; e Deus é para Marcel, 

o Tu Absoluto. Deus é Presença Absoluta, e Ele pode ser entendido através das relações 

intersubjetivas, como o amor e a fidelidade criativa. Um homem pode se encontrar com Deus 

através da adoração e da oração, através da invocação e resposta. Existem maneiras de 

experimentar a presença divina. Gabriel Marcel tinha certeza de que a verdade existe, que por 

definição é universal, mas a única maneira de abertura até este universal só é possível com base 

em situações individuais. 

A busca metafísica marceliana diz respeito ao reconhecimento do mistério ontológico, 

a reflexão sobre a existência, a manifestação de um Deus pessoal. O pensamento de Marcel 

estava preocupado com a reflexão sobre o sentido da experiência, o que requer reconhecimento 

do plano transcendental, abrindo assim a via para o reconhecimento da revelação, sem poder 

substituí-lo.  

Marcel acredita no triunfo escatológico da bondade; e reconhece que uma visão 

otimista pode ser mantida por razões religiosas, ou seja, à luz da fé. Marcel segue um caminho 

que considera autêntico. Um caminho que faz a passagem do mundo empírico das filosofias 

precedentes, ao mundo da intersubjetividade e, a partir daí chega ao mistério da transcendência.  

Não se deve pensar que as intuições religiosas de Marcel vieram de uma formação 

religiosa com bases familiares. O ambiente familiar de Marcel permitia o livre pensar. A 

descoberta da fé era para Marcel a grande conquista, permitindo o florescimento de todos os 

seus temas filosóficos. A abordagem marceliana passando de uma reflexão aprofundada das 
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situações existenciais do homem se abre ao mistério de um Ser transcendente, de um Tu 

Absoluto que assegura amor às relações humanas intersubjetivas. 

O filósofo, ao longo de toda a sua vida, teve a preocupação de responder “esse 

chamado de transcendência” que, segundo ele, percebeu desde a infância através de uma dor 

precoce (óbito materno), mas também através da música, da graça. Sua vida foi iluminada pela 

ideia de que qualquer reflexão filosófica séria deve levar à transcendência. A partir da “Journal 

Metafísico”, Marcel procura explicar para si mesmo a existência da fé, tendo em vista que as 

as reivindicações racionalistas querem reduzir tudo às exigências lógicas do pensamento. O 

esforço de suas reflexões nos anos imediatamente a seguir à guerra de 1914, se referem ao 

estudo das condições metafísicas da fé. A ansiedade resultante dessa experiência do sofrimento 

humano obriga o filósofo francês a este campo desconhecido de riqueza inesgotável que é o 

“cavar” concreto na existência pessoal do homem. 

O foco da metafísica marceliana implica as relações da existência com a fé. Estas 

relações se encontram “em um ponto absoluto de convergência da metafísica e a religião”. Este 

ponto de encontro da metafísica com a religiosidade se torna uma verdadeira comunidade, e 

este fato corresponde à ordem de mistério, e não ao mundo objetivo, no qual eu vivo. 

A presença de Deus no itinerário filosófico marceliano nos obriga a examinar o que 

ele tem a dizer sobre a fé como fundamento destas inter-relações. A pergunta sobre o ato de fé 

faz com que o filósofo possa se perguntar sobre questões como a liberdade, sobre valores, sobre 

a imortalidade, sobre a participação na existência. A reflexão sobre a inteligibilidade da 

experiência religiosa, em Marcel, está ligada às reflexões sobre a fé e a existência de Deus, o 

testemunho da fé, sobre a graça, a conversão, o amor, o desejo, a história religiosa e outras.  

 

5.1.4 Exigência de transcendência e insuficiência do Eu 

 

O ser é o exemplo, por excelência, do mistério ontológico. O ser é um mistério, não 

um problema. O mistério absoluto é o próprio Deus. É errado falar de problema de Deus, de 

acordo com a visão marceliana. Uma vez apresentada pela filosofia a “questão” da divindade, 

Marcel afirma que nenhum critério objetivo pode ser aplicado a ela. Todos esses dados 

objetivos são falseáveis. Esta postura está na base das objeções de Marcel aos argumentos 

(prova) de existência de Deus. 

A existência de Deus não admite prova. Qualquer tentativa de encontrar provas 

continua problemática em nível de reflexão primária. A proposta marceliana sempre é dar um 

salto epistemológico qualitativo da objetivação para a reflexão pel fé. Cumpre passar da espera 
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do problema ao meta problemático, ao mistério. Tudo o que significa abraçar o mistério do ser 

é dado de uma forma sagrada. Marcel critica os racionalistas pela ingenuidade de não terem 

compreendido que “existem categorias de vida que não podem ser renovadas por qualquer 

descoberta científica”. A exigência de “transcendência” também está situada na vida concreta, 

na vida como é vivida.  Mais uma vez, o autor pretende superar as categorias racionalistas 

precedentes.  

O método marceliano supõe sempre partir da vida para o pensamento e, em seguida, 

descer do pensamento para a vida. A exigência de transcendência vem antes de tudo e, 

sobretudo, da insatisfação. No entanto, o inverso parece ser verdade, não parece ser correto 

dizer que todos os envolvidos na insatisfação aspiram à transcendência. 

A insatisfação é baseada na ausência de algo que está fora da pessoa. Se a 

transcendência fosse uma resposta para todos, talvez, os ateus não existissem; se os ateus 

existem é porque nem todos os insatisfeitos buscam a transcendência. A exigência de 

transcendência, em Marcel, é apresentada, sobretudo, como insatisfação, insuficiência do eu. 

Dai porque se justifica o tema do Recurso Absoluto, mas o inverso não parece ser verdade, não 

parece que se tem o direito de dizer que qualquer insatisfação envolve uma aspiração à 

transcendência. A insatisfação é baseada, diz o filósofo francês, na ausência de algo que está 

fora da pessoa. 

No caso do pensador francês, a distinção entre a existência e a objetividade é muito 

importante. A existência não pode ser tratada como um demonstrandum, não pode ser tratada 

como um objeto.  No pensamento marceliano, a verdadeira filosofia deve ser encontrada no 

diálogo e nas relações, portanto, é sempre a experiência vivencial aquela que tem a primazia e 

não os conceitos abstratos.    

A abordagem dialógica marceliana sobre o mistério do Ser leva, em sua perspectiva, 

para uma plena consciência do Mistério de Deus. Toda a sua filosofia, na verdade, é uma 

abordagem do mistério do Ser. Como qualquer homem, o filósofo é um homo viator, ele está 

sempre olhando para o final, a iluminação, o que só aparentemente pode ser encontrado na 

“outra esfera”. Só a abertura à transcendência, ao divino, uma invocação ao Recurso Absoluto, 

é capaz de preencher o vazio criado pelo exercício da razão. 

Os grandes pensadores religiosos disseram que, quando se fala de Deus, não se sabe o 

que ou de quem se fala. É fácil falar, porque tal língua foi formada ao longo dos séculos e se 

estabeleceu, em camadas culturais, mas um momento de reflexão é o suficiente para perceber 

que, infelizmente, realmente não se sabe de que ou de quem se fala. A fé é um tema central para 

a metafísica de Marcel: ela se constitui o “objeto” de suas primeiras perguntas. A busca de 
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Marcel, efetivamente, funcionou como atração pelos dados cristãos, por sua visão do homem 

integrado a transcendência e do encontro com Deus. O que é fundamental na reflexão 

marceliana é a existência da alteridade e a prioridade de comunicação uns com os outros. A 

reunião do “eu” e “tu” torna possível florescer na experiência de uma plenitude vivida, o que 

provoca uma metafísica do “somos”, acessível apenas através do amor, da esperança, da fé e da 

crença. 

A inter-subjetividade é, essencialmente, a abertura ao outro e pede uma abertura 

recíproca. O mundo em que apenas cada um lida com seus próprios interesses aparece para 

Marcel como um mundo quebrado, um mundo que perdeu o seu significado e a unidade interior. 

O sentido do mundo é dado pela oportunidade de voltar a nós mesmos, para nos perguntar sobre 

o ser, para nos abrir para o outro, por meio da comunicação e da comunhão. A sua filosofia se 

baseia na existência humana, a existência que não tem consistência, exceto por meio da 

participação no Ser. 

A vida, como vivida pelo filósofo, foi marcada pela convicção da necessidade de 

compreensão e aproximação entre as pessoas. Este método neosocrático ou socratismo cristão, 

método de repetição perpétua, de segunda reflexão, como ele gostava de chamar a si mesmo, 

aprendeu com seu mestre Sócrates; aprendeu sobretudo a lição de chamar a filosofia para uma 

reunião com a vida. Desespero, traição e suicídio são, depois de Marcel, “mais claras expressões 

de uma vontade de negação efetiva do ser”. A obra filosófica do filósofo francês se baseia em 

vários conceitos-chave: reunião, presença, promessa, compromisso, disponibilidade, 

confiabilidade e, acima de tudo, a autorrealização com e através do outro. A única filosofia 

legítima, no entendimento marceliano, é aquela gerada por uma “radiação fecunda da 

revelação”, uma filosofia enraizada no “mistério do ser”, que torna possível um encontro com 

uma luz que o detecta, e cuja estimulação secreta o humano descobre em sua profundidade. 

Marcel salienta que a verdadeira filosofia da existência deve ser encontrada no diálogo, 

e é através do diálogo, em uma relação com o Tu, com o Outro, que se pode ter uma plena 

consciência do mistério de Deus. Sua visão sobre o homem, integra transcendência e encontro 

com o Outro. A busca marceliana descobre que o “universal concreto”, que significa “o centro 

da realidade”, é “um concreto inesgotável”, “algo que é diferente de mim, algo que é muito 

mais perto de mim do que a si mesmo”. A grandeza do nosso filósofo em colocar tais questões 

é fato dele ter mantido, continuamente, esta confiança básica, esta confiança padrão no homem, 

no universo, nos outros e em Deus, que está tão radicada na existência.  

Pode-se dizer que há no pensamento marceliano um princípio, segundo o qual o 

homem pode ser livre e permanece tal apenas, enquanto permanece ligado à transcendência. O 
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cuidado do pensamento marceliano é iluminar o mistério da comunicação e da comunhão com 

o “Tu Absoluto”. Assim ele se aproxima da filosofia da transcendência e da filosofia do diálogo. 

O ser é um lugar de comunhão, uma irradiação de luz, um ambiente divino. Marcel 

admite que, uma vez a vida de outras pessoas, entre em contato com a nossa se pode atender a 

realidade espiritual transcendente que está nos outros. Sua filosofia se coloca no âmbito do 

diálogo intersubjetivo, como Sócrates, testemunhando o nascimento de ideias verdadeiras e de 

uma boa compreensão da natureza da realidade, que pode melhorar a vida das pessoas. O 

método do filósofo francês é um uso espontâneo da vida, do exemplo, da vida comum, do teatro. 

A filosofia transcendente do diálogo e reciprocidade desenvolvida por Marcel discorda 

de Heidegger, em alguns aspectos, mas respeita a visão autêntica do filósofo alemão do ser 

humano (ser para a morte), valorizando-o como sendo o mais profundo filósofo de nosso tempo. 

Pela fé, se descobre o sentido da metafísica, da comunhão, do amor e da proximidade com 

outros (coexistência). Sobre a relação Marcel/Heidegger, já se falou nos capítulos anteriores. 

A fé é um tema que aparece como uma linha fundamental na metafísica do filósofo 

francês, que é cristão e se virou contra o dogmatismo. A conclusão final na ordem de 

pensamento do autor do “Journal métaphysique” é que o divino não pode ser provado 

racionalmente, mas vivido na experiência da fé. É interessante notar que no pensamento 

marceliano, a fé conduz a metafísica a uma convergência absoluta com a religião. Entre 

metafísica e religião há uma verdadeira comunhão.  

Da reflexão acima se conclui que, o tu de mim não basta a mim mesmo, o tu do outro 

tão limitado quanto o meu. Na insuficiência do “eu” e do outro, só nos resta o Recurso Absoluto, 

que é Deus. O Recurso Absoluto é o Tu Absoluto. O tema do Tu Absoluto como base da 

esperança e do sentido da vida será refletido mais adiante, no subcapítulo, que sucede a este. 

O Recurso Absoluto é uma experiência espiritual, não é uma atitude objetiva, está na 

ordem da inspiração e não da percepção; está no plano da invocação e da comunhão; que para 

uma aproximação ao Recurso Absoluto é preciso passar do plano do objeto, do empírico para 

a invocação e a comunhão. A dissociação que pouco a pouco foi se delineando entre objeto e 

existência mostra como a realidade do Recurso ou comunidade, que se forma com o Tu do 

Recurso Absoluto – a invocação – não está sujeita a verificações porque o Tu Absoluto não é 

nem implicação do tu finito, nem um dado para qualquer pessoa. Está-se aqui em um nível de 

inteligibilidade, que não é aquele da ciência, mas da fé-caridade; é somente nesse nível que se 

pode entender a experiência religiosa (MARCEL, 1935a, p. 272). Fé e caridade se implicam e 

se fundam, reciprocamente, e juntas determinam as condições de inteligibilidade do Recurso 

Absoluto ou ainda, da comunidade real com o Tu Absoluto. 
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Para Marcel, para que se realize a troca de perspectiva indispensável, para que aquilo 

que parecia uma deficiência infinita se mostre como plenitude infinita, é necessário que a 

consciência, realizando um movimento de conversão decisivo, se incline ante Aquele que 

somente pode invocar como seu Princípio, seu Fim, seu único Recurso. Os escritos de Marcel 

levam a crer que é através da fidelidade, da esperança e do amor que Deus se apresenta para 

nós como Recurso Absoluto, contudo, esta reflexão não é objeto desta pesquisa. 

Contra as filosofias da imanência, Marcel propõe o recurso ao transcendente. Com o 

recurso ao transcendente, Marcel desafia a tirar o foco do ter e retomar a questão do ser, do 

valor, de Deus. Com risco de descontentar ou escandalizar os que se mantém na concepção 

positivista, Marcel dirá, sem hesitar, que em tal nível todos os caminhos parecem vedados. Só 

resta o recurso ao transcendente; mas há anos esta palavra é singularmente mal usada. Diz 

Marcel que, in concreto42, a única possibilidade é apelar, não para uma potência, mas para uma 

ordem do espírito, que é também a da graça. Segundo Marcel: 

 
Um homem não pode ser ou permanecer livre senão na medida da sua ligação 

com o transcendente, seja qual for a forma dessa ligação; por que é de plena 

evidência que ela não se reduz, necessariamente, a modos de prece 

homologados e canônicos (MARCEL, 1951a, p. 24). 

 

Em Marcel, a tensão existir-ser se resolve por meio de um movimento, que vai da 

existência em direção ao ser. Justamente sobre esta dimensão se apoia o projeto filosófico de 

Gabriel Marcel – uma busca da realidade originária e última que, ao mesmo tempo, confere 

significado. Tal significado se mostra como ponto de encontro entre o eu e o tu e o eu e o Tu 

Absoluto. Aquilo que tem valor é o comunicar-se com o vivido e se orientar verso a superação 

de si. Por isso, todo eu, todo homem, não pode se centrar sobre si mesmo, porque o seu 

completar-se interior, a sua possibilidade de aperfeiçoamento ele não encontra somente em si. 

O homem é um ser aberto aos outros (tu contingente), ao Outro (Tu Absoluto) no qual 

se encontra sua razão de ser, o sentido de sua vida. É o que se verá no último capítulo no qual 

se dirá que o Tu Absoluto é o lugar da esperança por autonomasia. Se Deus é o Tu Absoluto, 

se é, então, a Presença Absoluta, então sempre estará disponível para quem a Ele recorra. Não 

dá para pensar, sem contradição, que o Tu Absoluto se feche em si mesmo e se torne 

impermeável, já que então se converteria, indefectivelmente, em um Ele. Daí que Marcel 

interrogue: posso definir Deus como presença absoluta? Haveria então uma unidade com a ideia 

de Recurso Absoluto. Na perspectiva marceliana, a verdadeira crença, a fé, não é um crer que 

                                                             
42 O itálico é do próprio Marcel. 
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(algo vai acontecer), mas um crer em (uma Pessoa). A ideia correlata a crer é abrir crédito a 

uma realidade superior a nossa (Cf. MARCEL, 1951a, p. 78). 

O Tu Absoluto é um Recurso Absoluto porque não pode se comportar como um ele, 

como uma coisa. Para compreender melhor a ideia de um Recurso Absoluto, se precisa, em 

primeiro lugar, repensar a ideia de crédito e de confiança a partir da noção de Tu Absoluto: 

somente neste caso, com efeito, a espera não pode ser frustrada, pois o Tu Absoluto nunca pode 

se comportar como um Ele, como uma coisa. Portanto, não pode deixar de responder ao 

chamado, à invocação. Em segundo lugar, dentro deste marco, é preciso pensar a nós mesmos 

como sujeitos que invocam a Deus, como seres que se debatem, incessantemente, entre seu 

aspecto pessoal e seu aspecto de coisa: isto leva a aceitar como iniludível os perigos e tentações 

de tratar a Deus como coisa ou como um Ele. Em terceiro lugar, como consequência do 

segundo, deve-se repensar a oração, a partir da fé e da esperança, que somente podem ser 

alcançadas a partir do amor e da humildade (MARCEL, 1951a, p. 85, 107). 

Na filosofia de Marcel, o homem concreto não está condenado ao desespero, à solidão, 

à contingência. Ele pode recorrer ao Recurso Absoluto. Na concepção marceliana, o homem é 

uma carência infinita que também pode ser luz, fonte de luz, na medida em que participa de um 

Transcendente (BLAZQUEZ, 1988, p. 237). O Recurso Absoluto sempre existirá para aquele 

que, com humildade, reconhecer as fraquezas e confiar em Deus como seu Recurso Absoluto. 

Em Marcel, somente Deus é Recurso Absoluto. 

Este item nos levou a refletir sobre o Recurso Absoluto, que é Deus, o Tu Absoluto, 

em Gabriel Marcel. Viu-se que existe um estado de indigência interior ao qual se chama de 

insuficiência do eu e que este estado lança em direção a um Recurso Absoluto como salvação 

e fonte de sentido. A insuficiência do eu, a contingência do outro levam a buscar um Recurso 

Absoluto. Um recurso que transcende a tudo e a todos e não sofre qualquer condicionamento. 

Neste primeiro ítem do sexto capítulo, vimos que, em Gabriel Marcel, Deus 

considerado, Tu Absoluto, é o Recurso supremo da existência.  Para Marcel, para que se realize 

a troca de perspectiva indispensável, para que aquilo que parecia uma deficiência infinita se 

mostre como plenitude infinita, é necessário que a consciência, realizando um movimento de 

conversão decisivo, se imole ante Aquele, que somente pode invocar como seu Princípio, seu 

Fim, seu único Recurso. No próximo item será abordado o tema do Tu Absoluto, fundamental 

neste trabalho, que forma um contínuo com este tema do Recurso Absoluto. No último capítulo, 

tendo Deus, o Tu Absoluto como Recurso Absoluto, se verá como a Esperança se torna 

absoluta. 
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5.2 Tu Absoluto43 (Deus) 

 

Aqui vamos identificar uma linguagem adequada para uma aproximação ao mistério 

de Deus, considerado o Tu Absoluto no pensamento de Gabriel Marcel. Em princípio, poderia-

se dizer que Deus como Tu Absoluto, em Marcel, significa que Ele é existência suprapessoal e 

que não pode, de maneira alguma, ser tratado como objeto. Conforme visto no tópico anterior 

dedicado ao Recurso Absoluto, Gabriel Marcel aplica a Deus esta linguagem analógica: O Tu 

Absoluto é um Quem, não um quê, é um tu e não um ele (MARCEL, 1940, p. 46). Viu-se no 

item anterior dedicado ao tema do Recurso Absoluto que o “eu” enquanto “ele” tem uma relação 

de informação, de comunicação. Já o “eu” enquanto tu, enquanto alma mantém uma relação de 

invocação, de comunhão – comigo mesmo, com o outro, com Deus. 

A partir de leituras da obra de Marcel e das reflexões acima sobre o Recurso Absoluto, 

defendemos que o pensamento de Marcel tem como ponto fundamental de partida, uma 

convicção arraigada da transcendência divina, sua fé e esperança firmes em Deus, da qual ele 

dá contínuas amostras desde o início da sua obra Journal métaphysique (1935a). Na minha vida 

eu conto com o Tu Absoluto e para Ele eu existo. Ele é o sentido para minha existência 

entediada, desesperada. O Tu Absoluto não é um ausente, conforme veremos.  

A compreensão de Deus como Tu Absoluto passa pela compreensão do crer como 

abrir um crédito a. O Problema é que a ideia de crédito está unida quase que, necessariamente, 

com uma carga material, como quando se trata de um crédito bancário. No entanto, pelo 

contrário, crer em ignifica pôr-se à disposição, ou seja, implica um compromisso fundamental 

que se refere não somente ao que tenho, mas ao que sou. 

O encontro com o Tu Absoluto como fonte de sentido da vida passa também, em 

Marcel pela noção de “Recueillement” (recolhimento). O recolhimento consiste em uma 

“entrega a, relaxar na presença de”. No seio do recolhimento toma-se posição com respeito à 

minha vida. Aqui surge o espaço intermediário entre meu ser e minha vida; no recolhimento, 

não sou minha vida.  O recolhimento, sem dúvida nenhuma, prossegue Marcel, é uma íntima 

restauração, uma certeza que sustenta todo o desenvolvimento do pensamento, inclusive, do 

discursivo, um movimento de volta, um íntimo encontrar-se da pessoa concreta consigo mesma 

(Cf. MARCEL, 1951a, p. 475-476). 

Nas palavras de Marcel: 

 

                                                             
43 Um importante texto sobre o Tu Absoluto foi escrito por A Xavier Tilliette, em: Autour de la notion du Toi 

absolu. Gülcevahir Sahin Granade. Bulletin de l’Association Présence de Gabriel Marcel. N. 18,  2008. 
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[...] só no recolhimento (recueillement) devemos buscar refúgio; digo 

recolhimento e não, necessariamente, prece, por que esta palavra tem 

ressonâncias perante as quais compreendo sejam refratárias certas almas, 

embora muito nobres. Mas só no recolhimento pode afirmar-se que será 

possível nascerem e unirem-se as forças de amor e humildade capazes de vir 

a contrabalançar um dia o orgulho cego e cegador do técnico fechado na sua 

técnica (MARCEL, 1951a, p. 76). 

 

Por fim, vale ressaltar que, em Marcel, a Esperança é luz que penetra nas trevas da 

existência, preservando o homem do desespero, embora não se saiba, exatamente, para onde 

conduz. Marcel não parte de uma definição ou de um princípio-esperança para decompô-lo 

passa a passo. Parte, antes, da experiência concreta do “eu espero”, da concepção de que o 

homem é um ser a caminho ou “homo viator”. A esperança é, aqui, um elemento estrutural do 

ser homem e da história. Sobre a esperança discorremos detalhadamente no último capítulo.  

Veremos que Gabriel Marcel ultrapassou a angústia e o nada dos outros 

existencialistas. Não deixou a vida naufragar na contingência e no desespero, mas se ofereceu 

uma real resposta com a metafísica da esperança e o Recurso ao Tu Absoluto. É manifesto que 

há algo na esperança que ultrapassa, infinitamente, a aceitação ou com maior precisão, poderia 

se dizer que esta é uma não aceitação positiva e, por isso, se distingue da rebelião (MARCEL, 

1955a, p. 42). 

Marcel considera que a incapacidade para a esperança será cada vez maior à medida 

que o homem estiver cativo de sua experiência e da prisão de categorias, com a qual esta 

experiência o cerca, à medida que se entrega mais inteiramente, mais desesperadamente, ao 

mundo do problemático. 

O tu é também aquele que eu invoco que eu amo, em quem eu espero, aquele que está 

presente em mim e ao qual eu sou fiel para além de morte, aquele ao qual eu me agarro com e 

como liberdade. Deus é o “Tu Absoluto”, que nunca pode se tornar um ele. G. Marcel 

questionou a possibilidade de justificar o ato de fé, no entanto, ele se recusa a tentar provar a 

existência de Deus, uma vez que esta atitude levaria a objetivar Deus. Quais são os relatos de 

que o crente pode se reunir com grado dizer, dogmaticamente, que qualquer relatório para ser 

pessoal, e que a relação entre Deus e mim não é nada se não é para ser comparado a ser, ou o 

rigor de estar com você. A expressão estranha que vem à mente para traduzir isso é que se você 

pode, empiricamente, ser convertido para Ele, Deus é o Absoluto que você nunca pode se tornar 

ele. O significado da oração fala da verdadeira ciência na terceira pessoa (MARCEL, 1935a, p. 

137). 

O Tu Absoluto é aquele, em quem confio, em quem eu tenho fé; o ato de fé é uma 

relação com o ser que escapa das categorias do pensamento (MARCEL, 1935a, p. 58). No Tu 
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Absoluto eu espero, eu amo, eu invoco, por isso Ele é o Recurso Absoluto. O Tu Absoluto é 

fundamento ontológico da intersubjetividade, da comunhão humana mesma. O Tu Absoluto é 

Aquele a quem eu respondo (MARCEL, 1935a, p.173-174; 1940, p. 46-51e 54). O Tu Absoluto 

é aquele a quem eu invoco: “Basicamente, no entanto, o Tu, é o que pode ser invocado por mim 

que é considerado capaz de responder” (MARCEL, 1935a, p. 196, p. 254). O Tu Absoluto é 

Aquele que está presente e a quem eu sou fiel mesmo para além da morte. 

Na sua obra Journal Métaphysique (1935a, p. 152-153), Marcel falou sobre a 

articulação íntima e indissolúvel da fé com a relação diádica (eu-tu): eu não posso objetivar 

Deus e não posso objetivar minha relação com ele, assim como não posso objetivar o meu ser 

(o ser que amo) reduzindo-o aos seus predicados; Deus não é um ele do qual falo anonimamente 

a terceira pessoa, mas o tu da relação interpessoal no seio da qual tu és para mim, eu e tu – 

“nós” – somos. Deus é o Tu amante e amado, Presença absoluta e pessoal: o Tu da comunhão, 

da coesão (MARCEL, 1935a, p. 135-144). 

O eu integral, ou seja, o existente com todas as suas determinações, entra sem dúvida, 

em contato com o absoluto, com o Tu Absoluto. E isto se torna uma referência central que 

obriga a superação da humana limitação originária, como também da insuficiência ontológica 

e esta limitação empurra o homem a transcender a si mesmo. 

Em síntese, a tensão existir-ser se resolve através de um movimento, que vai da 

existência para o Ser. Justamente sobre esta dimensão se apoia o projeto filosófico de Gabriel 

Marcel, uma busca da realidade originária e última que, ao mesmo tempo, confere significado. 

Tal significado se mostra como ponto de encontro entre o eu e o tu e o eu e o Tu Absoluto. 

Aquilo que tem valor é a comunicação do vivido; é orientar-se para a superação de si. 

Por isso, todo eu, todo homem, não pode se centrar sobre si mesmo, porque o seu 

completar-se interior, a sua possibilidade de aperfeiçoamento não se encontra somente em si. 

O homem é um ser aberto aos outros, através da bondade, do amor, da disponibilidade, um ser 

aberto à realidade dos outros, em que se encontra uma parte da sua razão de ser, mas, ao mesmo 

tempo, reconhece que o fundamento desta abertura é a sua conexão ao Ser como fundamento 

absoluto. 

Marcel oferece um itinerário filosófico no qual o trabalho da reflexão, partindo da 

situação concreta da individualidade exige uma realidade última e fundante, que se chama Ser, 

Tu Absoluto ou Deus. Gabriel Marcel é um filósofo da existência e sua reflexão está 

centralizada sobre a compreensão do homo viator, como uma metafísica que considera a pessoa 

humana diante da Pessoa Divina. A existência de Deus, conforme se verá no próximo item, 

supera a categoria do objetivável, uma vez que é algo indizível, supera a categoria de problema 
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porque está no nível do metaproblemático, do mistério, não é redutível a sistema porque não se 

deixa reduzir a conceitos e atributos específicos. 

Segundo Marcel, o Tu é Absoluto porque escapa, por essência, a toda captação 

objetiva. É inacessível às categorias racionalistas modernas e somente pode ser acessado 

mediante a invocação, quer dizer, a oração. O Tu Absoluto só pode ser Deus (MARCEL, 1935a, 

p. 137). Em Marcel, o Tu Absoluto fundamenta até mesmo a intersubjetividade, dando-lhe um 

caráter ontológico: “a reflexão, quando é exercida sobre esta (intersubjetividade) e sobre suas 

condições de possibilidade, está dirigida a descobrir seu fundamento ontológico, que não pode 

ser mais do que o Tu Absoluto” (MARCEL, 1949a, p. 12). Assim, o Tu Absoluto é o 

fundamento sólido para se obter relações autênticas. 

 

5.2.1 O Tu Absoluto cimenta nossa vida 

 

Com o tu contingente se forma comunidade, mas é o Tu Absoluto transcendente que 

cimenta a nós mesmos e aos demais, dando consistência e sentido na vida, como “pedra 

angular” e definitiva que apoia todo o real (ADÚRIZ, 1949, p. 60). Nosso ser se apresenta 

oscilando entre a esperança e o desespero, entre a afirmação ativa e a voluntária aniquilação. 

Oscilando porque está em minhas mãos decidir livremente a inclinação definitiva (ADÚRIZ, 

1949, p. 75). 

Nas palavras do próprio Marcel: “Tocamos aqui a mais secreta, a mais íntima 

articulação do ser e da liberdade. Com efeito, a reflexão revela aqui a mais estreita e a mais 

paradoxal conexão entre o fato ou o ato de ser, por uma parte, e a possibilidade permanente de 

ficar separados, de ser arrancados do que nos faz ser, do que nos constitui como seres” 

(MARCEL, 1940, p. 78). Na linha desta situação fundamental – “da qual não é bastante dizer 

que é nossa, porque ela é a que faz possível precisamente isso que chamamos nós mesmos” – 

encontraremos o Tu Absoluto que dá sentido à nossa realidade (ADÚRIZ, 1949, p. 75). 

A esperança absoluta é uma reação positiva frente ao desespero – que mutila a vida 

espiritual e a esteriliza. O conjunto espetacular do mundo pressiona continuamente. A atitude 

pessimista, também, é algo que deve ser enfrentado com a esperança absoluta.   

Na fonte da esperança absoluta está um Tu misterioso, Absoluto, capaz de socorrer-

me frente ao desespero e a falta de sentido na vida.  

 

5.2.2 O Tu Absoluto está situado na zona do mistério 
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O Tu Absoluto está também situado na zona do mistério. A captação é análoga à 

captação dos tu contingentes, que nos rodeiam: o amor os torna presentes. Um amor que aqui é 

esperança, porque fisicamente o Tu Absoluto é para nós um Ausente. Um ausente em direção 

ao qual se caminha enquanto se vive. Nas palavras de Marcel: “a alma é, precisamente uma 

viajante, dela e somente dela, é supremamente verdadeiro dizer que ser, é ser em caminho” 

(MARCEL, 1945a, p. 10). 

Por isto, resulta profundamente metafísica uma definição de Rilke, citada por Marcel: 

“Deus é uma direção dada ao amor”. “Uma direção, acrescenta Marcel, não um objeto”: 

somente o amor e a entrega nos revelarão o Absoluto. Somos no plural, porque meu existir é 

essencial e multiplamente complementário: complementário do existir do mundo, no qual está 

inserida viventemente minha realidade biológica e, por ela também, minha realidade 

psicológica. Complementariamos os outros tu contingentes, que me rodeiam e com os quais 

fraternalmente confunde meu destino. Sou um complementário do Tu Absoluto, que revela 

minha Esperança Absoluta como o cimento último que faz, autenticamente, reais as paradoxais 

realidades do mundo, dos tu e do eu (ADÚRIZ, 1949, p. 82). Para ver isso nas palavras do 

próprio Marcel: “Contra este conjunto de tentações, apresenta-se (...) este Tu absoluto em quem 

devo esperar. Porém, eu o guardo sempre” (MARCEL, 1945a, p. 71-72). 

Marcel nos oferece um itinerário filosófico no qual o trabalho da reflexão, partindo da 

situação concreta da individualidade, exige uma realidade última e fundante que se chama Ser, 

Tu Absoluto, ou Deus. Gabriel Marcel é um filósofo da existência e sua reflexão está 

centralizada sobre a compreensão do homo viator, como a sua metafísica comporta a 

consideração da pessoa humana diante da Pessoa Divina. 

A existência de Deus, em Gabriel Marcel, supera a categoria do objetivável, porque é 

algo indizível, supera a categoria do problema pelo qual está no nível do metaproblemático, 

está no nível do mistério. Na primeira parte do seu Journal métaphysique”, o próprio Marcel 

sentiu a necessidade de precisar melhor a noção de Tu Absoluto. É necessário, com efeito, 

prestar atenção com relação a um possível erro, que consistiria em pretender fechar Deus, por 

assim dizer, no círculo de suas relações conosco. Na verdade, pensar em Deus é pensar que não 

conto somente para ele. Porém, então, a dificuldade é evitar se tratar a si mesmo como um 

elemento, que somente Deus leva em conta (Cf. MARCEL, 1935a, p. 265). 

Quando o Tu é absoluto, ou seja, quando escapa, por essência, a toda apreensão 

objetiva, quando não é acessível, mas está presente à invocação, ou seja, à oração, o problema 

muda de aspecto. Seguramente, existe uma intermitência da consciência religiosa e da 

experiência mística ligada esta também à estrutura mesma da criatura que sou eu. Porém, não é 
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menos certo que o Tu Absoluto não pode ser alcançado, nem sequer pensado, e está mais além 

de todas as perguntas, que suscita sem cessar em nós a criatura: quem é? O que quer? O que 

pensa? Marcel sempre pensou que os atributos de Deus, tal como são definidos pela teologia 

racional: a simplicidade, a inalterabilidade, etc., não adquirem para nós valor algum se não 

chegar a reconhecer neles as características de um Tu ao que não se pode tratar como um Ele 

sem desnaturalizá-lo, sem reduzi-lo à humana e ridícula medida. 

Marcel faz este alerta: nunca direi com demasiada energia, que existe uma armadilha 

na afirmação teológica, enquanto tal: porque essas “características” que acabo de evocar, se as 

tomarmos como predicados parecem os mais pobres de todos; se as olharmos como 

determinações do conhecer deve-se convir que seria, em certo sentido, mais indigente que os 

que podem ser conferidos à criatura mais humilde e mais efêmera deste mundo ao qual se está 

religado. 

Para que se cumpra a mudança de perspectiva indispensável, para que o que parecia 

uma deficiência infinita se revele infinita plenitude, é míster que a consciência, por um 

movimento de conversão decisiva, se imole diante d´Aquele que ela só pode invocar como seu 

Princípio, seu Fim, seu Recurso único (MARCEL, 1948, p. 53). 

 

 

5.2.3 Intersubjetividade e Tu Absoluto 

Entende-se que Marcel sinalizou existir uma relação intrínseca entre fé, 

intersubjetividade e o Tu Absoluto. Em Marcel não existe fé fora de um contexto pessoal: por 

que a fé não é conhecimento objetivo ou dedutivo, mas é conhecimento relacional, ou melhor, 

experiência relacional e, por isso, pessoal e interpessoal (MARCEL, 1935a, p. 152). Enquanto 

a tábua é um objeto que faz referência (se dirige) à lógica da evidência (que é lógica da 

necessidade), Deus é uma Pessoa cuja referência é a lógica da fé-fidelidade, que é a lógica da 

liberdade e não da necessidade. Como objeto de investigação ou de verificação, Deus não é 

nada para mim. Isto Marcel vai esclarecendo, gradualmente, nos seus escritos. A experiência 

concreta da intersubjetividade conduz na direção do Tu Absoluto, este Infinito envolvido, em 

toda realidade espiritual (MARCEL, 1935a, p. 293). 

A intersubjetividade pode ser experimentada na perfeição de sua essência, se eu, em 

comunhão com todos os seres, participo do Tu Absoluto. Seres individuais são seres pela sua 

participação no Tu Absoluto. A experiência da comunhão com um Tu é constitutiva da 

conquista progressiva do se tornar pessoa madura, mesmo já que se opõe à tendência natural de 
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toda pessoa a se fechar sobre si mesma. Dai que uma abertura ao Tu Absoluto seja condição 

para que a vida humana tenha pleno sentido. 

Os mistérios cristãos e a vida sobrenatural da fé e da caridade são frequentes em suas 

obras. Contudo, isto não nega o mérito de sua reflexão filosófica e a sua originalidade. Sem 

dúvida, a experiência concreta da intersubjetividade conduz Marcel na direção do Tu Absoluto, 

este infinito envolvido na realidade espiritual (MARCEL, 1935a, p. 293). 

A intersubjetividade pode ser vivida, experimentada na perfeição de sua essência, se 

eu mergulho, profundamente, no Tu Absoluto. Seres individuais são seres por sua participação 

no “Tu Absoluto”. A experiência de comunicação com um Tu é constitutiva da conquista 

progressiva do ser humano mesmo, já que se abrindo ao Tu Absoluto, a pessoa se opõe à 

tendência natural de se fechar sobre si mesma e abre a possibilidade de dar um sentido a sua 

vida. Embora não seja objeto desta pesquisa, quer-se sinalizar o seguinte: acredita-se, com certo 

fundamento, que o Tu Absoluto de Marcel corresponde ao que Buber (1967) chamou de “Tu 

supremo”, que se refere a Deus44. Lévinas enfatiza este ponto comum entre os dois filósofos45. 

Os dois filósofos têm desenvolvido seus pensamentos sobre o “Tu” (sem influência recíproca) 

e o próprio Marcel reconheceu em uma conferência: “(...) o tema central que aparece nos 

principais escritos de Buber é o que em síntese resulta no “Tu”. Pode-se dizer, assim, que o 

pensamento de Buber e o de Marcel se desenvolveram paralelamente sem que um tenha 

influenciado o outro”46. 

Marcel foi marcado, especialmente, pela experiência na Cruz Vermelha, já explicada 

no primeiro capítulo. 

                                                             
44É notável aqui a coincidência entre o pensamento de Marcel e as reflexões de Martin Buber no que diz respeito 

à relação eu-tu. Marcel dedicou um artigo á antropologia filosófica de Buber e, em nossa pesquisa, percebemos os 

quão esses pensadores são próximos (Cf. “Martin Buber´s Philosophical   Antropology”, em Searchings. New 

York: Newman Press, 1967, p. 73-92). Marcel sinaliza que seu desenvolvimento desses temas aconteceu 

paralelamente aos de Buber, então se trata de uma influência direta – como é também o caso do filósofo Ferdinand 

Ebner (Cf. MARCEL, 1968, p. 59-60). Para conferir a aproximação entre Marcel e Buber, Cf. SWEETMAN, 

Brendan, The vision of Gabriel Marcel: Epistemology Human person, the Transcendent, capítulo IX, p. 135-152. 

E para ver as diferenças, ver: RIVA, Franco. “Ética como Sociabilidad: Buber, Marcel y Levinas”, em: Anuario 

Filosofico, 38(2), 2005, p. 633-655. 
45“Há entre Gabriel Marcel e Martin Buber uma notável comunidade em vistas essenciais: a relação Eu-Tu descrita 

na sua originalidade em relação ao que Buber designa Je-ça: originalidade da sociabilidade em relação à estrutura 

sujeito-objeto, não sendo sequer necessário para a fundação de uma: o Tu por excelência, invocado como Deus 

em Buber que o chama Tu Eterno e que, para Marcel, já estaria perdido se o nome estivesse na terceira pessoa; a 

invocação ou a interpelação em Deus de um Tu eterno torna possível o reencontro com um tu humano (...) e, 

portanto, fundamentada uma religião nativa de qualquer relacão realmente interpessoal (LEVINAS, 

EMMANUEL, Hors Sujet, 1987, p. 34). 
46 MARCEL, Conferência pronunciada em Bruxelas em 7 de novembro de 1960, e intitulada: “A concepção de 

homem na filosofia contemporânea”. A experiencia da guerra marcou o pensamento de ambos autores (Marcel e 

Buber). 
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Marcel foi marcado, especialmente, pela experiência na Cruz Vermelha, já explicada 

no primeiro capítulo. Esta experiência tem a ver com a investigação sobre os soldados 

desaparecidos durante a I Guerra de 1914-1918, que o levou a compartilhar as angústias das 

pessoas desaparecidas e as experiências metafísicas, assim como refletiu sobre a telepatía. Isso 

permitiu a Marcel refletir sistemáticamente sobre a situação do outro e como se comunicam 

entre si (BUBER, Martin, Je et Tu, avant-propos écrit par Gabriel Marcel, 1981, p. 5). 

 O Tu eterno é o mistério diante do qual vivemos. Ele se tornou nosso presente e foi 

revelado a nós na presença, como a salvação. Nós o “reconhecemos”, porém, não podemos 

conhecê-lo no sentido racionalista do termo, já que é uma realidade misteriosa e que não se 

esgota. Nos aproximamos d´Ele, porém não o abarcamos. O Tu “Absoluto” ou “eterno” aparece 

como a luz que ata o Absoluto e o Eterno. (BUBER, Martin, Je et Tu, avant-propos écrit par 

Gabriel MARCEL, 1981, p. 148). 

Para uma relação frutuosa com Deus é preciso superar as categorias do verificável, do 

provado racionalmente Este assunto será aprofundado no item que segue. Se eu acredito em 

Deus, dirijo-me a Ele, dando-me a Ele. Ele também se dá a mim e esta consagração é também 

uma espécie de restituição. Eu pertenço a Deus e ligo para ele. Marcel vê um mistério envolvido 

na mesma relação que me une a Deus. Quando rezo, a minha oração é para ser livre, ou seja, a 

minha oração é suscetível de ser compreendida e pode influenciar o único a quem se dirige: a 

oração é dirigida a um ser infinito e não pode ser ignorada. 

Quando minha oração não é respondida, não posso afirmar que a minha oração não foi 

ouvida. Se eu permanecer nesta ideia, não terei consciência de que é a Deus, O Tu Absoluto, a 

quem me dirijo. De acordo com Marcel, o problema do incrédulo e do cético é o de “ter” Deus 

como objeto provável, investigável e verificável, enquanto que na fé, a verificação é impossível. 

A verdadeira oração é, portanto, em nível do ser. Eu oro não para acumular vantagens e 

aumentar o meu poder. A única oração autêntica é a oração altruísta, porque a oração me leva 

ao outro e existe uma reciprocidade entre rezar por mim e rezar para quem eu amo. 

Na base da oração, há um desejo de união com os outros. A vontade de ser e estar com 

os outros é uma exigência de transcendência, um convite à participação no ser e nos “seres”, 

que culmina na participação no “Tu Absoluto”. A ligação do crente com o “Tu absoluto” é de 

encontro entre duas liberdades: a do homem que o invoca e a do Tu Absoluto que responde. 

Nesta relação de liberdades está envolvido o ato de fé. Em outras palavras, deve haver entre o 

“Tu Absoluto” e o tu contingente uma relação baseada no amor e na fé. Esta relação entre eu e 

o “Tu Absoluto” é bastante pessoal, é uma relação entre seres, uma verdadeira comunhão entre 

os seres, que não pode ser objetivada. 
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Conforme se verá no próximo tópico, o Tu Absoluto, por sua natureza, não pode ser 

objetivado. As ligações entre o “eu” e “Tu Absoluto” estão no coração do pensamento de 

Marcel e de Buber. O que é essencial para ambos (Marcel e Buber) é a relação “eu-tu”: Porque 

é em contato com um Tu, que sinto um alento e faço uma experiência de eternidade. O sujeito 

somente pode ser entendido de uma maneira dinâmica, quer dizer, uma relação de “eu” dentro 

de uma autêntica relação com o tu e com o Tu Absoluto. É assim que nasce no “eu” o desejo 

da participação no Ser. 

Esta experiência com o Tu Absoluto é uma verdadeira passagem para a vida eterna. 

Este “eu” da pessoa se torna consciente de si mesmo, como o que está envolvido no Ser. A 

consciência de um ser é construída na relação com os outros e com o Tu. As relações 

intersubjetivas só fazem sentido na participação no “Tu Absoluto” já que o “Tu Absoluto” é o 

fundamento ontológico da intersubjetividade, da própria comunhão humana. As linhas de todas 

as relações se prolongam, se cruzam no Tu eterno. Cada indivíduo abre uma perspectiva para o 

Tu eterno. 

A relação entre os seres e o “Tu eterno” permite realizar relações entre as pessoas. O 

ato do recolhimento me permite saudar a luz, para chegar a Deus como luz original. “Esta luz 

se faz eterna, na reflexão continua a nos iluminar. Uma vez que estamos no mundo, esta luz é 

a luz sem a qual podemos ter certeza de que nós nunca tínhamos começado” (MARCEL, 1951a, 

p. 188). 

Para Marcel, pode-se criar vínculos com o “Tu Absoluto” através do amor, do 

engajamento/compromisso e da fidelidade criativa, que são implementados no ato de fé, por 

meio da relação com o “Tu Absoluto”. A fé que me liga ao “Tu Absoluto” é um ato consciente 

e livre, um ato que está enraizado no ser que é mistério. 

A fidelidade que eu posso ter para com o “Tu Absoluto” é incondicional, pois a 

fidelidade dedicada ao “Tu Absoluto” não pode decepcionar/trair. O “Tu Absoluto”, fonte do 

ser e fundamento de todos os seres, ignora, essencialmente, a traição. Deus será sempre um “Tu 

Absoluto” para mim, eu o descobri como mais íntimo de mim do que eu mesmo, ele me rodeia 

e me preenche infinitamente, através da oração. As relações de amor e de fé que ligam o homem 

ao “Tu Ebsoluto”, geram atitudes de invocação através da oração. O amor surge como 

invocação (MARCEL, 1935a, p. 217). 

A busca da intersubjetividade é plenamente alcançada e experimentada por meio da 

reflexão segunda, que também me revela o “Tu Absoluto” como primeiro princípio. Eu sou, 

como crente, fiel ao “Tu Absoluto” pela fé. A fidelidade ao ser que amo e aos outros seres é 

essencial para uma comunhão universal. A fragilidade da relação intersubjetiva está relacionada 
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com a traição e pode ser superada pela fidelidade criativa, de modo que, o “Tu Absoluto” 

aparece como o Princípio e o Recurso único de todos. 

A fonte própria da mediação marceliana é, finalmente, a fonte espiritual: o desafio da 

restauração de uma integridade interior, cujo ambiente vital é a comunhão. Não é possível 

separar a “reflexão segunda” ou “recuperadora”, do mistério da alma, da abertura aos outros. É 

por isso mesmo que o vocábulo apropriado para definir a comunhão com o “tu” é a comunhão 

com o “Tu Absoluto”. 

Entre o crente e o Tu Absoluto há uma relação de uma liberdade para outra liberdade. 

Esta relação, este diálogo em si está envolvido no ato de fé. Em outras palavras, deve haver 

entre o “Tu Absoluto” e o eu uma relação, que é baseada no amor e na fé. O Tu Absoluto é 

eterno, Aquele que, por definição, será eterno presente. É em contato com o Tu Absoluto que 

eu faço uma experiência de eternidade. O ser humano só pode ser entendido, de maneira 

dinâmica, na autêntica relação entre o eu, o tu e o Tu Absoluto. E assim caminha para encontrar 

sentido para a vida. O desejo de sentido faz nascer no eu o desejo de participação no Ser. Este 

“eu” da pessoa se torna consciente de si mesmo, como o que está envolvido no Ser, o que é com 

os outros seres, então o que é a consciência do Ser. 

Em Marcel, esta consciência de um Ser é construída na relação com os outros e com o 

Tu. As relações subjetivas atingem seu ápice através da participação no Tu Absoluto, que é o 

fundamento ontológico da intersubjetividade, a própria comunhão humana. As linhas de todas 

as relações se prolongam e se cruzam no Tu Absoluto. Da leitura dos inúmeros escritos de 

Marcel, não é difícil inferir que há neles um chamado a abrir-se à comunhão universal, 

comunhão entre os seres.  Para um ser se tornar plenamente ele mesmo, deve estar aberto à 

comunhão universal, sem a qual ele não pode se realizar, e está condenado, em última instância, 

a se corromper e se perder, e é esta mesma comunhão, que está sustentada pelo Tu Absoluto. 

Marcel construiu diálogos sobre a ontologia. 

O diálogo é uma dimensão íntima, como ser em situação ou ser livre, que me liga, me 

une aos outros para o “co-esse”, o ser-com. A linguagem aparece, em Marcel, em primeiro 

lugar, como um meio para realizar o diálogo interpessoal. Certamente, isso não significaria 

entendê-la de maneira instrumentista, como se nós tivéssemos que trazer nosso pensamento 

para torná-lo conhecido; Marcel rejeita essa interpretação. Ele se aproxima da filosofia da 

transcendência e da filosofia do diálogo, no sentido de elaborar o seu pensamento sobre o 

diálogo com o “Tu Absoluto”. Na medida em que Deus é o “Tu Absoluto”, através da oração, 

nós dialogamos com Ele. Sobre a relação com Deus, explica Marcel: 
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Eu diria com satisfação, dogmaticamente, que toda relação de ser a ser é 

pessoal e que a relação entre Deus e eu não é nada, si não é relação de ser, ao 

sumo do ser “consigo mesmo”. A expressão estranha que me vem ao espírito 

para traduzir isto, é que, se um tu empírico pode ser convertido em um ele, 

Deus é o Tu Absoluto que não pode nunca vir a ser um Ele. A ciência não fala 

do real mais que em terceira pessoa (MARCEL, 1935a, p.137). 

 

Marcel não põe em dúvida, que a reflexão intersubjetiva vai dirigida a descobrir seu 

fundamento ontológico, que não pode ser outro que o Tu Absoluto, sem o qual a realidade 

invisível se dissolveria em uma multiplicidade inconsistente de aparência transitória. Marcel 

vai dizer que, no fundo, existe uma esperança, dentro do ser, do encontro com um Tu misterioso 

e onipotente, capaz de responder a um chamado (busca) angustiante do meu ser em perigo. E o 

Tu misterioso é também o Tu Absoluto, que age nesta realidade. 

A relação entre os seres e o Tu Absoluto permite realizar relações autênticas entre as 

pessoas. O ato do recolhimento permite saudar a luz, para chegar a Deus como luz original. 

Esta luz eterna é a luz sem a qual se pode ter certeza que nunca se teremos começado a 

caminhada (MARCEL, 1951a, p. 188). 

 

5.2.4 O Tu Absoluto e a invocação 

 

O ato de fé compromete, envolve a totalidade de mim mesmo como tal, e adquire uma 

acoloração peculiar. Com efeito, as questões que preocupam a minha totalidade não podem ser 

respondidas de maneira uniforme. A crença em Deus não pode passar a ser objeto para mim, 

assim como tampouco posso deixar de interrogar-me sobre ela. Deste modo, Deus não pode ser 

nunca um terceiro com respeito à díade eu-sujeito, eu-objeto (MARCEL, 1935a, p. 154). 

Crer em Deus não pode ser assimilável à crença, por exemplo, de que Marte pode ser 

habitado, esclarece Marcel. O essencial à crença, em Deus, é “um modo pessoal de qualificar 

metafisicamente o mundo, ou seja, a experiência” (MARCEL, 1935a, p. 153). A atitude cética 

considera a crença como uma disposição subjetiva a qual talvez corresponda, uma realidade. 

Porém, esse dualismo é para Marcel insustentável: pensar em Deus é pensá-lo como empirias 

que versam sobre Ele. 

Por sua vez, pensar em Deus como real é afirmar que, para Ele, é importante que eu 

creia Nele. Isso não acontece com relação a objetos, que são essencialmente indiferentes a meu 

pensamento sobre eles, ou seja, que não me levam em consideração. “Um Deus a quem minha 

crença não interessa – afirma Marcel – não seria Deus, mas uma simples entidade metafísica 

(MARCEL, 1935a, p. 153). Neste sentido, Marcel opõe o Deus pessoal a uma concepção 
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idealista de Deus, tal como a que propõe Royce (MARCEL, 1935a, p. 255 e 265)47. O ponto 

central da crítica está na concepção abstrata de Deus feita pelo idealismo de Royce. Entre O Tu 

Absoluto e a consciência somente podem estabelecer-se uma relação diádica, que em Marcel 

recebe o nome de participação. Assim, “crer em Deus será sustentar relações diádicas com o 

real (MARCEL, 1935a, p. 155). 

Marcel afirma que “Deus é a realidade entretanto esta não pode ser tratada como ela” 

(MARCEL, 1935a, p. 155). Rigorosamente falando, o amor diz respeito ao infinito, ao que não 

pode circunscrever-se, e não podemos identifica-lo ao tu com um conteúdo limitado. Assim, “a 

participação na vida divina não pode ser compreendida mais do que como participação em um 

infinito” (MARCEL, 1935a, p. 157). Esta relação amorosa entre o crente e Deus, o Tu Absoluto, 

encontra sua concretude, para Marcel, na consagração (consécration): “Deus espera de cada 

crente que lhe consagre seu ser” (MARCEL, 1935, p. 158). 

A consаgração a Deus é, ao mesmo tempo, uma restituição porque se Deus criou tudo 

o que existe, incluindo a mim mesmo, então, quаndo o crente se dá a Deus não lhe dá nаda que 

já não lhe pertença. “Rezаr é negаr-se ativаmente a pensаr a Deus como ordem, é pensá-lo 

verdаdeiramente como Deus – como puro Tu” (MАRCEL, 1935, p. 159).  

O Tu Absoluto, do qual fala Marcel, está na esfera do pessoal, do relacional. Um tu 

empírico pode se tornar um ele, mas Deus é o Tu Absoluto, que nunca pode se tornar um ele. 

(GRANADE, 2008, p. 65 e 78).  

Uma filosofia da invocação tem seus limites e problemas. Neste sentido, Marcel 

sublinha a não objetividade da experiência religiosa, pela qual busca salvar a existência de Deus 

da ordem do verificável (MARCEL, 1927, p. 98). Trata-se, como sempre, de uma lógica da 

liberdade, que enfrenta o dilema radical de aceitar ou rejeitar a Presença de um Tu Absoluto, 

que se revela na experiência humana. Então, parece que a tese de Brendan Sweetman48 não faz 

muito sentido. Brendan defende que há no pensamento de Marcel um certo argumento de cunho 

moral para provar a existência de Deus. 

O livro de Brendan Sweetman, citado acima, ilustra as profundas implicações da 

abordagem existencialista específica de Gabriel Marcel e da sua epistemologia não só com 

relação a temas tradicionais, que se referem à ética e ao transcendente, mas também em relação 

                                                             
47Para ver uma análise da filosofia de Royce por Marcel, CF.: La métaphysique de Royce. Paris: Aubier-

Montaigne, 1945. Para uma análise da concepção royceana de Deus na crítica de Marcel, Cf.: TUNSTALL, 

“Dwayne. Concerning the God that is only a Concept: A Marcellian Critique of Royce´s God”, em: Transactions 

of the Charles Peirce Society: A Quarterly Journal in American Philosophy, 42 (3), Verano 2006, p. 394-416. 
48 Brendam Sweetman: The vision of Gabriel Marcel: Epistemology, Human person, the Transcendent. New 

York: Rodopi, 2008, p. 78-79. 
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à questões epistemológicas que dizem a respeito à objetividade do conhecimento, ao ceticismo 

e a natureza do conhecimento não conceitual, entre outros. Há, também, capítulos de diálogo 

de Marcel com filósofos como, Jacques Maritain e Martin Buber. Enfocando estes temas, o 

livro traz uma contribuição importante para a literatura sobre Marcel.   

Não se negamos o argumento de que o crente deve ter razões para crer, e que essas 

razões sejam, antes de tudo, de cunho moral. Entretanto, com Marcel, cremos que estas razões 

não podem ser transferidas em nível teórico para falar de uma demonstração da existência de 

Deus (Cf. MARCEL, 1935, p. 81 e 83). G. Marcel questionou a possibilidade de justificar o ato 

de fé. No entanto, ele se recusa a tentar provar a existência de Deus, uma vez que esta atitude 

levaria a objetivar Deus. (Cf. MARCEL, 1935a, p. 137). 

Portanto, em Marcel, o Tu Absoluto é Aquele a quem eu respondo (MARCEL, 1940, 

p. 52 e 58, 54; 1935a, p. 196, 173-174); Aquele a quem eu invoco: (MARCEL, 1935a, p. 254); 

Aquele que eu amo: (MARCEL, 1954, p. 50 e 52; 120-121). Aquele que está presente e a quem 

eu sou fiel, mesmo para além da morte. Pode-se dizer o que Ele é (MARCEL, 1964, p. 127-

128). Podemos dizer que é Aquele em quem confio, em quem eu tenho fé. (MARCEL, 1935, 

p. 58). Em quem eu espero. Quem eu amo. Quem eu invoco como Recurso Absoluto. 

Para Marcel, pode-se criar vínculos com o “Tu Absoluto” através do amor, do 

engajamento/compromisso e da fidelidade criativa, que são implementados no ato de fé, por 

meio da relação com o “Tu Absoluto”. A fé que me liga ao “Tu Absoluto” é um ato consciente 

e livre, um ato que está enraizado no ser que é mistério. A fidelidade que eu posso ter para com 

o “Tu Absoluto” é incondicional, pois a fidelidade dedicada ao "Tu Absoluto" não pode 

decepcionar/trair. O “Tu Absoluto” é a fonte do ser e o fundamento de todos os seres. Ignora, 

essencialmente, a traição. Deus será sempre um “Tu Absoluto” para mim, eu o descobri como 

mais íntimo de mim do que eu mesmo, ele me envolve e me preenche infinitamente, através da 

oração. 

 

5.2.5 O Tu Absoluto é também um Tu infinito 

 

O Tu Absoluto é também Tu infinito. Meu ser consiste em ser sendo na presença do 

Tu infinito, e seu fundamento é anterior a prova da existência, o eu, que implica o tu, meu 

próximo, são coincidentes. E todos estamos na presença do Tu eterno. Donde descubro que 

tanto o tu humano que me constitui, como o Tu infinito, o Tu Absoluto, que vêm ao nosso 

encontro, consistem em estar vindo e, este vir em direção a mim me constitui. 
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Não se trata, portanto, de uma ascensão “lógica” do existente em direção ao 

descobrimento de um objeto estático e absoluto, ao qual se chama Deus, mas de um vir do Tu 

infinito que coincide sempre com o originário descobrir-se como eu, que é, simultaneamente, 

descobrimento do tu e de meu radical poder-não-haver-sido, que implica a consciência da 

criação. Tudo é, assim, simultâneo a tudo, porém, sempre é Deus, quem, no fundo, é o 

verdadeiro fundamento de que a palavra “tu” constitua a relação que é o encontro originário 

eu-tu-Deus. 

É também por isso que não se deve pensar Deus como um mero termo de uma 

demonstração, mas, principalmente, como o Tu já co-presente na radical abertura do meu eu, 

pois não “chego” simplesmente a ele, mas é Ele que está vindo sempre. Portanto, ao pronunciar 

o nome de Deus, me refiro a um absoluto impessoal ou um mero objeto, mas trata-se de uma 

Pessoa, a Pessoa em cuja presença iniludível eu sou. Posso tentar, e isto pode acontecer em 

todos os momentos da minha vida, considerar Deus como um objeto, inclusive podendo chamá-

lo “tu”, mas nunca será o Tu eterno da relação originária com Quem sempre estou estabelecendo 

o diálogo. 

Mais ainda: eu sou diálogo com Deus, porém, esse diálogo não precisa ser apenas de 

sonoras palavras exteriores, mas pode ser também o diálogo do silencio da palavra originária 

que diz eu-tu-Deus: portanto, cada tu humano implica a co-presença do Tu divino, do Tu 

Absoluto, a Pessoa de Deus. Assim como a luz do sol, ele envolve tudo com sua infinita palavra. 

Por isso, cada ente, para o existente, a partir desta perspectiva, se transfigura em um 

tu; cada ente da realidade natural; tudo o que é, adquire a categoria do tu e, por isso, ao homem 

assumido pela palavra do Tu infinito é possível o diálogo com as coisas, não somente com as 

pessoas. O cosmos é, então, uma casa na qual se dialoga com as coisas e com as pessoas, porque 

tudo representa a sempre presente palavra do Logos infinito, do Tu Absoluto, do Tu eterno. 

Paradoxalmente, nada nos é mais próximo do que Deus e nada é mais oculto e patente, pois se 

mostra e se oculta, e seu mesmo mostrar-se na relação originária é, também, uma indicação da 

luminosa tenebrosidade de sua palavra. 

No entanto, ao mesmo tempo, Marcel reconhece que o fundamento desta abertura é a 

sua conexão com Ser como fundamento absoluto. Concluindo, Marcel oferece um itinerário 

filosófico no qual, pelo trabalho da reflexão, partindo da situação concreta da individualidade, 

descobrimos que existe uma realidade última e fundante, que se chama Ser, Tu Absoluto, ou 

Deus. Gabriel Marcel é um filósofo da existência cristã e sua reflexão está centralizada sobre a 

compreensão do homo viator, e a sua metafísica comporta a consideração da pessoa humana 

diante da Pessoa do Tu Absoluto. 
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5.3 Inverificável Absoluto49 

 

A compreensão daquilo que é inverificável e indemonstrável vai ficando mais clara na 

medida em que se avança nessa exposição. Contudo, pode-se adiantar que, em Marcel, vários 

temas, várias realidades estão na região do inverificável: o pensamento, o cogito, a liberdade 

(MARCEL, 1935a, p. 31-32); A imortalidade também é inverificável (MARCEL, 1935a, p. 

235; 1959, p. 190 e 192). Também a fé é um ato que se recusa a se subordinar a qualquer 

auditoria possível (MARCEL, 1945a, p. 10, 11; 1935, p. 27). O amor e a adoração também 

resistem à sistematização, porque é algo que vai além de qualquer verificação possível 

(MARCEL, 1945a, p. 11). Além da esperança, a oração também não pode ser objetivada e, 

portanto, não pode ser verificável (MARCEL, 1935a, p. 257). Portanto, muitos são os temas 

ligados ao inverificável em Gabriel Marcel, mas aqui só nos interessa o tema do Tu Absoluto 

como Inverificável Absoluto. 

Em Gabriel Marcel, o Tu é Absoluto, é Inverificável absoluto, ou seja, escapa, por 

essência, a toda apreensão objetiva, e o acesso a Ele se dá pela invocação, oração, que o tornam 

presente. Ligada à estrutura mesma da criatura que eu sou, defende-se que há uma intermitência 

da consciência religiosa e da experiência mística em Marcel. Para que se alcance o Tu Absoluto, 

é necessário superar as categorias e atributos aplicados a eles pela teologia racional ou teodiceia, 

como por exemplo, a simplicidade, a inalterabilidade. O Tu Absoluto transcende a humana e 

limitada medida. 

Deus, o Tu Absoluto, não pode e não deve ser considerado como uma ideia. Ele entra 

na região do absolutamente inverificável (MARCEL, 1935a, p. 36). Deus, entendido como Tu 

Absoluto será, também, em Marcel, o Inverificável absoluto (MARCEL, 1935a, p. 278, 269, 

276, 277; 1951a, p. 128). Também a relação entre a existência e a verdade é questionada no 

primeiro Journal. Do mesmo modo que não há existência do que não se realiza no espaço, 

também, no que respeita à verdade, pode-se afirmar que não há verdade do que não se realiza 

no espaço, isto é, a possibilidade de verificação é o que determina a verdade. Assim, Deus 

apresenta-se completamente fora de qualquer verificação, da experiência possível, isto é, da 

objetividade e verdade. Deus é o inverificável. 

                                                             
49 Um importante estudo sobre este termo no pensamento de Gabriel Marcel encontra-se em: Vocabulaire 

Philosophique de Gabriel Marcel. Simonne Plourde em colaboração com Jeanne Parain-Vial, Marcel Belay et 

Rene Davignon com um prefácio de Paul Ricoeur. Montréal: Bellarmin; Paris: Editions du Cerf, 1985, 583, p. 

327-331. 
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O filósofo italiano Pietro Prini, em sua obra, La Méthodologie de l'inverifiable, 1953, 

(reeditada em 1984), põe em evidência a importância da noção de inverificável no pensamento 

de Gabriel Marcel, e faz desta noção o conceito central para ler o pensamento marceliano. O 

próprio Marcel não escondeu a importância do estudo do pensador italiano Pietro Prini, pois 

para além de ter prefaciado a tradução francesa, antes acompanhou de muito perto a realização 

da obra. Encontra-se no espólio de Marcel, depositado na Biblioteca Nacional em Paris, uma 

cópia datilografada com anotações e sugestões críticas do autor. A verificabilidade é da ordem 

do objetivo, ao passo que a inverificabilidade está na ordem do mistério e do metaproblemático 

(MARCEL, 1935a, p. 274, 257; 1964, p. 127-128). Em Marcel, o inverificável absoluto é Deus. 

No início de sua reflexão, Marcel, no Diário Metafísico, fala da questão da existência de um 

inverificável absoluto (MARCEL, 1935a, p. 29; 1927, p. 36). Também na obra Le Mystère de 

L´être (1964, p. 128) Marcel identificará Deus como sendo o Inverificável Absoluto. 

Esperança, Amor, Adoração, entre outros são exemplos de resistência à sistematização 

e são a garantia, ousa dizer Marcel, de que algumas das maiores experiências humanas 

envolvem a apreensão ou pelo menos a posição de algo que vai além de qualquer verificação. 

 

5.3.1 Diante do Tu Absoluto, invocação em vez de verificação 

 

No início de seu Jornаl metаfísico, Mаrcel reflete sobre a possibilidаde de justificаr 

o ato de fé. No entаnto, ele se recusa a tentаr provаr a existência de Deus, porque esta atitude 

levаria a objetivаr a “Tu Absoluto”. É possível fаzer uma pergunta sobre a nаtureza do “Tu 

Absoluto” e responder? Em busca de respostаs pаra esta pergunta, Deus corre o risco de ser 

objetivаdo, mаs Deus é “inobjetivável”. Mesmo que se tenha um conhecimento seguro de Deus, 

e se tente dizer algo sobre Deus, o “Tu Absoluto” é infinitаmente mаis do que quаlquer coisa 

que se pudesse dizer. Em resumo, se dissermos que a reаlidade é “cаracterizável” é uma fórmula 

ambígua e contrаditória. Se tentаr cаracterizar a reаlidade, ela escаpa. Em cаso de 

cаracterização, nós mesmos nos subtrаiremos desta reаlidade e estаmos ausentes. Quаndo 

voltаmos à reаlidade, ela deixa de ser compаrável a um objeto e, portаnto, estаmos no cаminho 

pаra a trаnscendência.  O ser é ainda mаis “não cаracterizável”; é mаis Ser. O Ser Absoluto é 

avesso a determinаções que enquаdram como um objeto (MАRCEL, 1935a, p. 121). 

Desde o início do seu Diário metafísico, Marcel reflete sobre a possibilidade de 

justificar o ato de fé. No entanto, ele se recusa a tentar provar a existência de Deus, porque esta 

atitude levaria a objetivar o “Tu Absoluto”. É possível fazer uma pergunta sobre a natureza do 

“Tu Absoluto” e responder? Na busca de respostas para essa pergunta, Deus pode ser 
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objetivado, mas Deus é “inobjetável”. Mesmo que se tenha um conhecimento seguro de Deus, 

e se tente dizer algo sobre Deus, o “Tu Absoluto” é muito mais do que qualquer coisa que 

possamos dizer sobre ele. 

Deus é “incaracterizável”, mas se dá como “presença absoluta” na adoração. 

Caracterizar Deus é um sacrilégio. Para Marcel, em uma experiência intersubjetiva, se está 

cheio de “ser” e não fazer a pergunta: Quem sou eu? “Mas, com o encontro de Deus fazemos a 

pergunta” Quem é o Tu Absoluto? “A partir desta pergunta, Marcel descreve as relações entre 

o eu sou e Deus. Em Marcel, a análise das relações intersubjetivas leva a uma relação com o 

Transcendente. Estas reflexões sobre o “Tu Absoluto” seguem aquelas que se referem a 

intersubjetividade humana. A relação entre Deus e a liberdade do crente, inclui a relação entre 

Deus e eu e faz nascer uma relação de amor que se estabelece entre os amantes” (MARCEL, 

1935a, p. 58). 

Mesmo que se tenha um conhecimento seguro de Deus, e se tente dizer algo sobre 

Deus, o “Tu Absoluto” é muito mais do que qualquer coisa que possamos dizer sobre ele. Em 

resumo, se dissermos que a realidade é “caracterizável”, usamos uma fórmula ambígua e 

contraditória. Se tentar caracterizar a realidade, ela escapa. Caracterização é a reivindicação 

para ter “o impossível”. Em caso de caracterização, nos nos subtraimos da realidade e estamos 

ausentes. Quando voltamos para a realidade, ela deixa de ser comparável a um objeto e, 

portanto, se estamos empenhados no sentido de transcendência. Ser é algo “incaracterizável”; 

ele “está sendo”. Ser absoluto é refratário a determinações. Ele se dá como “presença absoluta” 

no culto. 

No pensamento marceliano, em uma experiência intersubjetiva, se estamos repletos de 

ser. No pensamento marceliano, a análise das relações intersubjetivas leva a uma relação com 

o Transcendente e com o Tu Absoluto. A relação entre Deus e o crente é uma liberdade de 

relacionamento, “deve haver entre Deus e eu uma relação do tipo de quem ama como acontece 

com os amantes” (MARCEL, 1935a, p. 58). 

 

5.4 O Tu Absoluto é indemonstrável absoluto 

 

5.4.1 O Tu Absoluto é indizível: necessidade de uma nova linguagem 

 

No início de seu Jornal metafísico, Marcel reflete sobre a possibilidade de justificar o 

ato de fé. No entanto, ele se recusa a tentar provar a existência de Deus, porque esta atitude 

levaria a objetivar a “Tu Absoluto”. É possível fazer uma pergunta sobre a natureza do “Tu 
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Absoluto” e responder? Em busca de respostas para esta pergunta, Deus se objetiva, mas Deus 

é “inobjetivável”. Mesmo que se tenha um conhecimento seguro de Deus, e tentar dizer algo 

sobre Deus, o “Tu Absoluto” é infinitamente mais do que qualquer coisa que se pudesse dizer. 

Em resumo, diga-se que a realidade é “caracterizável” é uma fórmula ambígua e contraditória. 

Se tentar se caracterizar a realidade, ela escapa. 

Em caso de caracterização, nós mesmos subtraimos esta realidade e estamos ausentes. 

Quando voltarmos à realidade, ela deixa de ser comparável a um objeto e, portanto, estamos 

preparados para a transcendência. O ser é quanto mais “não caracterizável”; é sempre mais Ser. 

Em Marcel, a análise das relações intersubjetivas leva a uma relação com o 

Transcendente. Estas reflexões sobre o “Tu Absoluto” seguem aquelas da intersubjetividade 

humana. Sobre a relação entre Deus e a liberdade do crente, sugere Marcel que “deve haver 

entre Deus e eu uma relação do tipo de amor que se realiza entre os amantes” (MARCEL, 1935, 

p. 58). 

O problema fundamental suscitado por Marcel com relação à existência de Deus é que 

se termina em uma antinomia, a partir do momento em que a existência é um predicado próprio 

da experiência verificável, ou seja, da experiência a que se move dentro do marco do espaço-

tempo e a causalidade, enquanto que, quando falamos de Deus, estamos transcendendo dita 

experiência e, por tanto, se está mais além da existência. Daí que na ordem do inverificável se 

trate, mais devidamente, de uma experiência mística. O problema subsiste e se torna dialético: 

por um lado, a existência de Deus é tal por uma relação imediata e, por outro, Deus se apresenta 

à reflexão como um existente, mas que atua sobre outro existente – a consciência religiosa – e, 

portanto, perde seu caráter divino ao mundanizar-se. Tal é a antinomia, que Marcel aponta com 

rigor. 

Contudo, segundo Mаrcel, é por uma atitude contrаditória que o pensаmento apresenta 

o problema da existência de Deus, pois a existência é aquilo do quаl pаrte todo o pensаmento, 

não aquilo que é fundаdo por ele. Por isso mesmo, a ideia de uma demonstrаção da existência 

de Deus é contrаditória e deve ser abаndonada. 

O Tu Absoluto está para além da essência, o que equivale a dizer que, a rigor, não há 

natureza divina no pensamento de Marcel. O problema pareceria residir em que pensar a Deus 

sem essência seria pensar em um ser indeterminado. Porém, dizer que Deus está mais além da 

essência, resulta pensar a Deus como transcendente a toda determinação, seja qual for. Neste 

ponto, Marcel parece resgatar a filosofia de Plotino, na medida em que a ideia de Deus não é 

verificável para nós a não ser na medida em que participamos d´Ele. É uma nova linguagem. 
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E no tema de sua tese de doutorado, que nunca veio a publicar, Marcel trazia a ideia 

fundamental, a que deveria constituir o centro absoluto a que se referiam todas as outras, pois 

está em um grau mais elevado, a afirmação da transcendência divina, que é o único que permite 

pensar a individualidade. Refletia Marcel: “sem dúvida, eu sou muito mais, quanto Deus é mais 

para mim”. 

Assim, com uma sinceridаde e uma espontаneidade dignаs de admirаção, Mаrcel foi 

desenvolvendo as diversаs fаses de sua investigаção. Seu cаminho foi longo. E na busca de 

encontrаr-se consigo mesmo, relаciona-se com o Tu Absoluto.  E na contemplаção e adorаção 

silenciosa fez a experiência de/com Deus. 

 

 

 

5.4.2 Deus não é um problema e não cabe provar sua existência 

 

Querer demonstrаr a existência de Deus é ingênuo e contrаditório, porque Aquele, cuja 

existência se pode demonstrаr, não é Deus, nem poderia sê-Lo. Tаnto é impossível uma prova 

lógica, silogística da existência de Deus como é absurdo colocаr o problema religioso nestes 

termos. 

Na concepção de Marcel, não é possível explicar Deus e nem tão pouco justificá-lo. 

Não se pode fazer um juízo a respeito de Deus, pois Ele não pode ser tratado como objeto 

metafísico. Não é possível amar a Deus e rejeitar a criação. Ao contrário, a única maneira de 

compreendê-lo é pelo plano do amor e da fé. Ama-se e glorifica-se a Deus, contemplando e 

amando a criação. 

De acordo com Marcel, a literatura de certas religiões prega um deus (ídolo) vazio, 

frio, ciumento, distante e sem vida (morto) ou irreal (MARCEL, 1935a, p. 196). Quanto mais 

se ama a Deus, mais se participa em sua vida e, aos poucos, se vai se desfazendo de uma ideia 

objetivista de Deus, que é apenas pensá-lo como um ente de razão. Em Marcel, o transcendente 

não é uma coisa, é um Tu Absoluto. Quando Deus é reduzido a uma ideia apenas, sua verdadeira 

imagem é degradada e se tende ao ateísmo. Deus não é um problema, mas um mistério, porque: 

 

O problema é algo que se encontra ou que obstаculiza o cаminho. Acha-se 

inteirаmente diаnte de mim. Ao contrário, o mistério é algo em que me 

encontro comprometido, cuja essência consiste, por conseguinte, em não estаr 

inteirаmente diаnte de mim. É como se nessa zona a distinção entre o em mim 

e o ante mim perdesse sua significаção (MАRCEL, 1935a, p. 145). 
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Deus é uma presença e não um objeto. Como tal, é passível de testemunho e não de 

verificação. Nas palavras de Marcel: 

 

Quem experimenta a presença de Deus não somente não necessita provas, 

mas, inclusive, considera a ideia de uma demonstração como algo que atenta 

contra o que para ele é uma evidência sagrada. E desde o ponto de vista de 

uma filosofia da existência, esse testemunho é o dado central e irredutível 

(MARCEL, 1951a, p. 232). 

 

 

5.4.3 O Tu Absoluto se revela mas continua mistério 

 

O Tu Absoluto se revela àquele que o invoca na oração, no ato de fé. Ele se revela 

vivo, presente e atuante, se faz presença. Uma presença amorosa, ativa, e transcendente. O Tu 

Absoluto é o Ser com o qual o existente, o homem itinerante, pode se encontrar. E, neste 

encontro, o mistério poderá ser revelado. O Tu Absoluto é um mistério na realidade da 

experiência existencial. É o que se confirma através de suas próprias palavras: 

 
Eu diria com satisfação, dogmaticamente, que toda relação de ser a ser é 

pessoal e que a relação entre Deus e eu não é nada, si não é relação de ser, ao 

sumo Do ser “avec soi” (consigo mesmo). A expressão estranha que me vem 

ao espírito para traduzir isto, é que, se um tu empírico pode ser convertido em 

um ele, Deus é o Tu Absoluto que não pode nunca vir a ser um Ele. A ciência 

não fala do real mais que em terceira pessoa (MARCEL, 1935a, p. 137). 

 

Marcel não põe em dúvida que a reflexão, quando se exerce sobre a intersubjetividade 

e sobre as condições de possibilidade, vai dirigida a descobrir seu fundamento ontológico, que 

não pode ser outro que o Tu Absoluto, sem o qual esta realidade invisível se dissolveria em 

uma multiplicidade inconsistente de aparência transitória. Marcel vai dizer que, no fundo, existe 

uma esperança, dentro do ser, do encontro com um Tu misterioso e onipotente, capaz de 

responder um chamado (busca) angustiante do meu ser em perigo. E o Tu misterioso é também 

o Tu Absoluto que age nesta realidade. 

O Tu Absoluto está também situado em uma zona de mistério. Sua captação é análoga 

à captação do contingente que nos rodeia: um amor que se faz presente. Um amor que aqui é 

esperança, porque fisicamente o Tu Absoluto é para nós uma busca. Com a concepção 

marceliana de uma “alma viajante”, a busca pelo Tu Absoluto se caracteriza como uma 

constante itinerância rumo a Ele, durante toda a vida. 

Quando o Tu é Absoluto, ou seja, quando a sua essência é maior que toda a apreensão 

objetiva, quando não é acessível, porém presente na invocação, ou seja, a oração, o problema 
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muda de aspecto. Seguramente, há uma intercalação da consciência religiosa e da experiência 

mística, também ligada a mesma estrutura da criatura que eu sou. Porém, não é menos certo 

que o Tu Absoluto não pode ser alcançado, nem sequer pensado, eis que está mais além do que 

todas as perguntas que a criatura suscita sem cessar em nós: Quem é? Que quer? Que pensa? 

Para Marcel, os atributos da teologia racional ou teodiceia: simplicidade, inalterabilidade, entre 

outros, não adquirem para nós valor algum se não reconhecemos neles os caracteres de um Tu 

ao qual não se pode tratar como um Ele sem descaracterizá-lo, sem compará-lo à nossa natureza 

humana e a nossa ridícula limitação. 

Não se dirá nunca, com demasiada energia, que existe uma armadilha na afirmação 

teológica, enquanto tal: porque esses “caracteres” que acabo de citar, se tomarmos como 

predicado, parecerão os mais pobres de todos. Se os vemos como determinações do 

conhecimento, devemos convir que sejam, em certo sentido, os mais indigentes e as mais 

efêmeras criaturas deste mundo ao qual estamos religados. Para que se cumpra a mudança de 

perspectiva indispensável, para que o que parecia uma deficiência infinita se revele infinita 

plenitude, é necessário que a consciência por um movimento de conversão decisiva, se dobre 

ante Aquele que invoca como Princípio e seu Fim, seu único Recurso.   

A partir de leituras da obra original de Marcel terá como ponto fundamental de partida, 

que o pensamento de Marcel carrega consigo a convicção arraigada da transcendência divina, 

sua fé firme em Deus, da qual ele dá contínuas amostras desde o início da sua obra Diário 

Metafísico (1935a). 

No pensamento de Gabriel Marcel apresenta o homem como pessoa que descobre em 

si uma exigência e abertura para a transcendência. Na existência, ele se experimenta ligado aos 

outros pela intersubjetividade, e unido a Deus como fundamento último de seu ser. 

Portanto, a pessoa se realiza e encontra sentido na medida em que realiza uma 

experiência da transcendência de Deus e da própria condição de criatura. Têm-se exigências 

que o mundo não consegue satisfazer. Por isso, o ser humano postula uma união com Deus. 

Crer é se sentir como no interior de Deus, que direciona a vida para o amor. Nessa fé e fidelidade 

está o sentido da vida. 

 

A ideia centrаl da minha tese, a que deveria constituir o centro absoluto ao 

quаl todаs as outrаs se referissem, é que a relаção mаior, a afirmаção da 

trаnscendência divina, é a única coisa que permite pensаr a individuаlidade. 

Sem dúvida, eu sou mаis tаnto mаis Deus é mаis pаra mim (MАRCEL, 1935a, 

p. 6). 
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Assim, Marcel relaciona o sentido da vida à comunhão/participação em Deus. Contra 

as filosofias da imanência, Marcel propõe o recurso ao transcendente. Com o recurso ao 

transcendente, Marcel desafia a tirar o foco do ter e retomar a questão do ser, do valor, de Deus: 

 

Com risco de descontentar ou escandalizar os que se mantêm na concepção 

positivista, direi sem hesitar que em tal caso todos os caminhos me parecem 

vedados. Só fica o recurso ao transcendente; mas há anos que esta palavra é 

singularmente mal usada. Quero dizer in concreto50 que a única possibilidade 

é apelar, não para uma potência, mas para uma ordem do espírito que é 

também a da graça, e proclamar, enquanto é tempo, antes da alienação temida, 

que repudiamos antecipadamente atos ou palavras que possam obter de nós 

por qualquer forma de pressão. Afirmamos, solenemente, o repúdio de tais 

atos ou palavras. Dir-se-á que esta posição é platônica; mas isso seria 

desvirtuar o meu pensamento. Temos de proclamar que não pertencemos ao 

mundo de coisas a que querem assimilar-nos e onde querem encarcerar-nos. 

Muito concretamente temos de proclamar que esta vida, tecnicamente 

transformável na horrível e contorcida paródia de tudo quanto veneramos, 

pode não ser na realidade senão um setor insignificante de um 

desenvolvimento prolongado para além do visível (MARCEL, 1951a, p. 23). 

 

Segundo Marcel: “Um homem não pode ser ou permanecer livre senão na medida da 

sua ligação com o transcendente, seja qual for a forma dessa ligação; por que é de plena 

evidência que ela não se reduz, necessariamente, a modos de prece homologados e canônicos” 

(Cf. MARCEL, 1951a, p. 24). 

 

5.4.4 O Tu Absoluto não pode ser objetivável 

 

Deus não se explica e nem se justifica. Não é objeto de investigação científica e sobre 

Ele não se emitem juízos. A Deus se chega pelo amor, pela invocação e participação no seu 

mistério (Cf. MARCEL, 1935, p. 196). O amor a Deus, assim como o amor ao outro, no 

pensamento marcelianao, não se deve ao que o outro ou o OUTRO tem; não tem a ver com 

juízos objetivos, mas com aquilo que ele é. Quanto mais eu o amo, mais participo de de sua 

realidade, de sua vida.   

O pensamento marceliano toma um posicionamento muito claro com relação a 

linguagem da ciência e o tema de Deus: esse não é o caminho para se chegar a Deus. A 

linguagem cientifica não alcanca a realidade profundamente misteriosa de Deus. É algo que 

lembra muito outro filósofo, o LUDWIG WITTGENSTEIN51, que em seu Tractatus logico-

philosophicus, (1968, p. 129), ao se referir àquilo que é de natureza inefável e indizível, diz o 

                                                             
50 O itálico é do próprio Marcel. 
51 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Trad. José Arthur Giannotti. São Paulo: Editora 

Nacional, 1968. 
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seguinte: “O que não se pode falar, deve-se calar” (WITTGENSTEIN, 1968, p. 129). No 

entanto, essa comparação nã será objeto de nossa pesquisa. 

O tema da existência de Deus perpassa toda a história da filosofia. Dos filósofos gregos 

aos modernos, Deus sempre esteve sob o olhar filosófico. A dificuldade, segundo Marcel, é que 

isso sempre foi feito de forma conceitual, sistemática, podendo até ser chamada de sacrílega, já 

que indevida e limitada. Marcel chama de falsificação, esvaziamento do conteúdo vital, aquilo 

que foi dito sobre Deus.  

Falar com Deus supõe estabelecer relação pessoal com Ele. Não é uma questão de 

estabelecer raciocínios dedutivos ou indutivos, mas é uma questão de estabelecer íntima 

comunhão com o Tu Absoluto. A consciência da finitude da vida e a falta de significado para 

uma existência considerada meramente na sua contingencia, levam o homem a invocar um Tu 

capaz de lhe responder e atender aos seus clamores.  

Assim, no pensamento marceliano a existência de Deus é afirmada com uma fé 

indubitável. Deus é afirmado como uma presença captada na experiência da participação. Do 

ser ou da comunhão com os outros tu nos quais está o Tu Absoluto. Porém Deus não é objeto 

de nenhuma experiência fenomênica ou de relação intersubjetiva. E, por outra parte, um Deus 

não objetivável, como simples presença ou mistério, se esvai e desvanece em simples ilusão, 

faltando uma fundamentação racional. E, ainda, uma fé indubitável parece ser uma fé ao mesmo 

tempo cega e arbitrária. 

Na filosofia marceliana, Deus não é apenas uma idéia, mas Pessoa vivente que se 

relaciona e se comunica. Nesse sentido, a teodiceia corre um sério risco tornar-se ateísmo 

porque sendo limitada em seu alcance, não consegue acessar o verdadeiro Deus vivo.  

Portanto, ratificamos que nesta pesquisa estamos aprofundando e demonstrando a 

hipótese inicial de pesquisa. A partir de leituras da obra original de Marcel se tem como ponto 

fundamental de partida, que o pensamento de Marcel carrega consigo, a convicção arraigada da 

transcendência divina, sua fé firme em Deus, da qual ele dá contínuas amostras, desde o início 

da sua obra Diário Metafísico (1935a).  

No pensаmento mаrceliano, Deus não pode ser um simples objeto de demonstrаção 

objetiva aos moldes do rаcionalismo moderno, mаs deve ser condiderаdo “Inverificável” e 

“indemonstrável absoluto”. O drаma da existência humаna é um encontro pessoаl entre Deus e 

o eu e alterna entre o sim e o não, entre a fidelidаde e a infidelidаde, entre o amor e o ódio e ao 

homem é dаdo o poder único de decidir, afirmаr ou negаr.  Nаs pаlavras de Mаrcel: Deus se 

mostra pаra mim atrаvés o outro. A presença do outro deve me conduzir a Deus. As relаções 

intersubjetivаs devem me conduzir a Deus (Cf. MАRCEL, 1964, p. 151). 
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5.4.5 A participação no Tu Absoluto 

 

Para Marcel, a existência é impensável sem a existência de Deus, já que a existência é 

participação no ser de Deus (MARCEL, 1935a, p. 10-15, 156, 273, 302-306). Viver é está 

aberto a uma realidade com a qual entro em uma espécie de comunicação. Minha presença no 

mundo é por espacialidade, porém é para participar em uma relação de comunhão. Marcel 

afirma que a vida humana tem sentido, em si mesma, e se dá na medida em que o homem 

participa do ser. Esta participação no ser, que em definitivo, é participação em Deus, ocorre 

pela graça, que é o fluir do ser, e a liberdade do homem que lhe permite aceitar ou não. 

Ainda, sobre a relаção entre crença e sentido da vida, Mаrcel vаi nos dizer que: 

 

Crer em e interessar-se por alguma coisa é, essencialmente, o mesmo ato... Só 

verdadeiramente cremos o que tem interesse para nós. Interessar-se por um 

ser é ter com esse ser elos vitais; o homem que nada crê, a quem nada interessa, 

é homem sem ligações. Esse homem não pode existir. Tal existência é 

impensável; é impossível. Resta saber que será feito das ligações onde 

desapareceu não só a crença plena, a crença em Deus, mas a crença em outrem, 

talvez pudesse até dizer-se a crença na vida (MARCEL, 1951a, p. 51). 

 

O tema da experiência religiosa sempre esteve presente na reflexão marceliana. Já na 

sua tese de doutorado, Marcel dedicou-se a pensar sobre a inteligibilidade do pensamento 

religioso. Infelizmente sua tese nunca foi publicada.   

Em várias paginas do seu Journal Métaphysique (Cf. MARCEL, 1935a, p. 39), Marcel 

busca redirecionar o tema da existência de Deus, sempre na perpesctiva de evitar que seja 

colocada como problema.  Ele defende que a questão da existência de Deus não deve ser 

colocada em termos de demonstração. A Deus se chega por meio de uma experiência humana 

profunda, que também pode chamar-se de experiência mística. Assim, a existência de Deus só 

faz sentido no bojo da experiência concreta.   

No pensamento marceliano, Deus não é um problema, mas é um mistério. Deus não 

pode ser reduzido às categorias das epistemologias racionalistas para não cairmos na tentação 

de cair num certo deísmo vazio de conteúdo e abstrato. (Cf. MARCEL, 1935a, p. 42). Aquilo 

que nós consideramos como provas clássicas da existência de Deus só teria um sentido como 

reflexão secundária. Nas palavras de Marcel:  

Evidentemente se devem submeter a uma revisão cuidаdosa (as provаs da 

existência de Deus). A meu ver toda a prova se refere a certo dаdo que, no 

cаso, é a fé em Deus em mim e nos outros. A prova só pode consistir numa 

reflexão secundária do tipo que define: reflexão reconstrutiva que se bаseia 
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numa reflexão crítica, uma reflexão que é uma recuperаção enquаnto 

permаnece tributária dаquilo que chаmei uma intuição opаca. É evidente que 

a apreensão do mistério ontológico como metаproblemático é a mola desta 

reflexão recuperаdora (...). Mаs a prova só pode confirmаr-nos aquilo que nos 

foi dаdo de outro modo (MАRCEL, 1935a, pp. 175-176). 

 

 No seu Diário Metafísico (1935) ele discute a validade das provas. A crítica de Marcel 

defende que, sem a idéia de participação, as provas não são legitimas. Porque a existência de 

Deus pressupõe sempre participar de e relacionar-se com. Contudo, Marcel é muito coerente 

quando afirma que da mesma maneira que não se pode provar a existência de Deus, também 

não se pode negá-la com epistemologias racionalistas.  

    A relação com Deus, o Tu Absoluto, é uma relação diádica (eu-Tu), o problema é que 

as tradicionais provas da existência de Deus, transformaram esse esquema em uma relação 

triádica, isto é, quando alguém prova algo a outro alguém. Parece que é sempre a tentativa de 

provar a existência de Deus, partindo do plano lógico para o ontológico. Essa passagem, talvez 

indevida, do plano lógico para o ontológico, é muito complicada para uma filosofia que se diz 

concreta, como a filosofia marceliana.   

A existência de Deus é afirmada com uma fé indubitável, como uma presença captada 

na experiência da participação, do ser ou da comunhão com os outros tu, nos quais está o Tu 

Absoluto. Porém, Deus não é objeto de nenhuma experiência fenomênica ou de relação 

intersubjetiva. Surge aqui um problema acerca da posição de Marcel: um Deus não objetivável, 

como simples presença ou mistério, não se esvai e desvanece, em simples ilusão, faltando uma 

fundamentação racional? Isto poderia ser objeto de futuros estudos em Marcel. 

Negar-se a tratar a Deus como objeto empírico é negar a Deus como existente, porém 

é, por sua vez, negar a possibilidade de que nada do que existe possa ser incompatível com 

Deus, ou seja, possa excluir a Deus. A negação da existência de Deus se torna, assim, na 

afirmação da potência de Deus como transcendente. Porém, é preciso, agora, pensar na questão 

da essência de Deus: “Deus está mais além da essência (Dieu est au-delà même de L´essence), 

o que equivale a dizer que, a rigor, não há natureza divina” (MARCEL, 1935a, p. 213). O 

problema pareceria residir em que pensar a Deus sem essência seria pensar em um ser 

indeterminado. Entretanto, dizer que Deus está mais além da essência resulta pensar a Deus 

como transcendente a toda determinação, seja qual for. 

Da leitura do Diário Metafísico de Marcel se pode deduzir que a inteligibilidade da 

experiência religiosa coloca em diálogo metafísica e religião. No entanto, no que diz respeito a 

existência de Deus, a experiência mística tem a útima palavra. A experiência mística transcende 

o saber objetivo de outras filosofias anteriores a Marcel e na dialética “crer para compreender 
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e compreender para crer” da filosofia medieval, Marcel parece inclinar-se para a primeira na 

medida que defende o primado da experiência na vida humana.   

Marcel aponta uma interessante reflexã sobre a origem do ateísmo teórico. No ateísmo, 

ocorreria uma cosificação de Deus na medida que que Ele, que é mistério, é reduzido a 

problema, a categorias cientificas. Ou seja, o ateísmo seria resultado da tentativa de encapsular 

Deus e anular sua transcendência. Portanto, deus não é uma coisa, não é um objeto. Deus é 

Pessoa que se relaciona.      

Talvez a grande questão seja a seguinte: o as filosofias racionalistas trabalham com a 

idéia de Deus, com uma representação do mesmo. Então conhecer é representar. A questão é 

que Deus, sendo transcendente, está além desse limite racional e não pde ser uma coisa.  Ele é 

indizível e não pode ser objetivado. No pensamento marceliano, o ateísmo se apoia em uma 

determinada idéia de Deus e não sobre sobre uma experiência de Deus.  

Neste capítulo, vimos que na exigência de transcendência, o homem é reconhecido 

como um ser aberto a uma realidade que que dá sentido à sua existência. Existência e 

intersubjetividade se conjungam. A primeira nos liga ao mundo e aos outros, e a segunda nos 

conecta e reconecta ao Tu Absoluto como fonte suprema do nosso ser.  

Em Marcel vários temas convergem para o Tu Absoluto: um deles é o amor. O Tu 

Absoluto ainda que acessível pela invocação, permanece situado na zona do mistério. Buscou-

se demonstrar como a experiência de fé em Deus pode ajudar a perceber, de forma satisfatória, 

embora na incerteza e na penumbra, o sentido da vida. Dai que se faz necessária uma nova 

linguagem para abordar a questão de Deus, considerado Tu Absoluto. Por fim, vimos também 

que nossa existência é impensável sem a existência do Tu Absoluto.  

  

 

 

 

 

  



197 
  

CAPÍTULO VI – ESPERANÇA ABSOLUTA NO TU ABSOLUTO COMO FONTE DE 

SENTIDO DA VIDA 

 

Como a Esperança absoluta no Tu Absoluto responde à questão do sentido da vida, 

este será o objeto de reflexão deste último capítulo. Perante a situação exposta no primeiro 

capítulo, demonstraremos-se como a dinâmica da esperança absoluta passa pelo ser, pela 

humildade, pelo mistério, pelo amor e pela concepção do tempo como algo aberto. Responde-

se à questão central desta pesquisa. Até aqui se tratou de demonstrar o caminho percorrido rumo 

ao Tu Absoluto e à esperança absoluta. No entanto, aqui se irá articular estas duas ideias 

nucleares visando responder à questão do sentido da vida, na filosofia de Gabriel Marcel. 

 

6.1 Presença absoluta do Tu Absoluto: a existência significa presença absoluta 

 

6.1.1 O Tu Absoluto é presença absoluta 

 

Na obra Le Mystere de L´être (1951a, pp. 213-235), Marcel escreve um importante 

texto sobre o tema da presença e do mistério. O tema da presença é fundamental nesta pesquisa 

porque, em Marcel, já que o Tu Absoluto não pode ser verificado, Ele é uma presença a ser 

reconhecida, acolhida e testemunhada. 

O pensar sobre Deus no pensamento marceliano supõe superar muitas das categorias 

das filosofias precedentes, uma delas é a categoria de objeto. Deus não pode ser reduzido a 

mero objeto filosófico. Uma aproximação concreta a Deus se dá pela experiência da fé. É 

através da fé que Deus se dá a mim como vivo e torna-se presença atuante.  

É na experiência do encontro de um eu com o Tu Absoluto que o ser humano se torna 

mais ele mesmo. Quanto mais participamos do Tu Absoluto, mais somos nós mesmos. Portanto, 

somente na experiência do encontro que nós podemos acolher e testemunhar a presença de 

Deus.   

O Tu Absoluto permanece transcendente ainda que presente. É assim que a filosofia 

racionalista, que limita Deus aos limites da razão, não é suficiente para falar Dele.  Aliás, em 

Marcel, não se fala de Deus, mas com Deus. É sempre uma relação pessoal que se dá pela 

invocação e oração.  

Perguntar pelo ser equivale a perguntar pelo “eu sou” e, consequentemente, pela 

existência. A existência constitui um determinado modo do ser. Se é o único ou se algo pode 

ser sem existir, por exemplo, o passado, é problemático (MARCEL, 1935a, p. 50). Porém, o 
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que é a existência? É, como em Jaspers, “incaracterizável”; não é um sujeito que sofra a 

superposição de predicados (MARCEL, 1935a, p. 320). Nem sequer é suscetível de objetivação, 

como as determinações conceituais de uma coisa. 

Não há existência abstrata, não há ideia da existência. Isso suporia considerar a 

existência como uma pseudociência. O que sim existe é “uma indissolúvel unidade de existência 

e existente” (MARCEL, 1935a, p. 313). Marcel entende, todavia a existência preferentemente 

no sentido tradicional do ato de existir. É o ato de estar presente um objeto, ou melhor, é 

“presença absoluta” (MARCEL, 1935a, p. 321). Existência em um objeto é “o modo do ato de 

estar presente” para um observador, “o poder misterioso da autoafirmação” (MARCEL, 1935a, 

p. 310). 

O problema da prioridade da essência sobre a existência se baseia em uma ilusão: 

supõe inúmeras abstrações. Na realidade, não há mais do que duas distintas modalidades 

existenciais (MARCEL, 1935, p. 34). Para Marcel, é indubitável que haja existência. Sentimos 

e experimentamos a existência no amor, na fidelidade, e na esperança. Quando se afirma de 

uma coisa que existe, se considera sempre esta coisa como unida com meu corpo, como capaz 

de entrar em contato tão imediato quanto possível com meu corpo. Somente meu corpo me é 

imediatamente presente (MARCEL, 1935a, p. 9). Existência, consciência de si como existente 

e consciência de si como encarnado são inseparáveis. 

Por isso, somente uma pessoa encarnada pode fixar o ponto de vista da existência na 

realidade. Porém, como eu não posso pensar meu corpo como inexistente, não posso tratar a 

existência do mundo externo como duvidosa ou como problema. A união da alma com o corpo 

não é essencialmente distinta à da alma com outras coisas existentes (MARCEL, 1935a, p. 10): 

“Afirmar a existência de uma coisa é como afirmar não somente que essa coisa pertence ao 

mesmo sistema que meu corpo, e que está também de certo modo unida ao meu corpo” 

(MARCEL, 1935a, p. 11). Assim, pois, para Marcel, não existem propriamente mais do que 

pessoas encarnadas. O ser tem que tomar corpo em uma pessoa concreta, e esta, por sua vez, 

somente se realiza na comunhão do eu com o outro, com um tu. 

O tema da presença, da intersubjetividade brotou em Marcel não em uma filosofia 

sistemática ou sistematizada, mas brotaram de experiências de vida muito concretas. Por um 

lado, em sua vocação dramatúrgica, Marcel põe especial acento no encontro entre pessoas reais 

de carne e osso, e na busca de sentido que se empreende sempre junto com um outro. Por outro 

lado, a reflexão em torno da intersubjetividade se nutre da experiência da morte do ser amado 

e do enigma de sua presença. 
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Por último e, especialmente, precisa-se sublinhar a importância decisiva que marcou a 

marcha filosófica de Marcel, diante das experiências com os fenômenos paranormais ou 

parapsicológicos. Mesmo com as críticas feitas, por Marcel, com relação a certas práticas 

espíritas, estas experiências parapsicológicas ou metapsíquicas despertaram, no filósofo 

francês, a tarefa de pensar a presença para além das coordenadas do objeto. 

Como Marcel mesmo sinaliza, estas experiências foram, em geral, subestimadas pelos 

filósofos, e foram privadas de sua riqueza ontológica. Porém, em Marcel, estas experiências 

tiveram um papel essencial para adentrar-se no mistério da intersubjetividade. Segundo Marcel, 

o ser humano está tão habituado à naturalidade do dado, à sua inscrição no registro da 

explicação causal, que perde de vista a estranheza fundamental do dado, a estranheza a que, por 

outro lado, enfrentam as experiências, tais como as da telepatia. Com efeito, o marco da reflexão 

em torno da telepatia é que chama sua atenção para o significado da palavra “com” e para a 

realidade da comunidade intersubjetiva, tal como aparecem no seu Journal Métaphysique. 

Recorde-se que é a partir da experiência na Cruz Vermelha que Marcel se aproxima 

das experiências espíritas, tentando resgatar a presença daquelas pessoas perdidas na guerra, 

que eram completamente objetivadas e registradas no regime de busca e de informação dos 

organismos burocráticos do Estado (Cf. FERNÁNDEZ, 1998, p. 53 e72). 

 

6.1.2 O Tu Absoluto é presença absoluta que nos remete a uma esperança também 

absoluta 

 

A presença de Deus, o Tu Absoluto, está na comunhão, na relação entre os seres. É 

aqui que o tema da intersubjetividade tão caro à filosofia de Marcel, ocupa seu lugar central. 

(Cf. MARCEL, 1951a, p. 151). É na direção do nós que muitos temas convergem em Marcel. 

O amor (Cf. MARCEL, 1955a, p. 25), que é abertura aos outros e a Deus, também é desses 

temas que corroboram para fortalecer o papel da transcendência e da participação no 

pensamento marceliano (mas não é objeto de nossa pesquisa).  

Para Gabriel Marcel o ser se torna “presença” em relações não objetiváveis, e que 

envolvem o mistério. Eu sou quem me interrogo a mim sobre o ser. O amor e a amizade me 

revelam ao ser do outro, fazendo dele uma “presença” para mim, ao mesmo tempo que sou 

“presença” diante dele, um “eu” frente a um “Tu”. (MARCEL, 1935a, pp. 145-146; 1944, p. 

176). 

Neste sentido, são abundantes os textos de Marcel sobre a consagração como 

testemunho reverente de uma presença absoluta (MARCEL, 1935a p. 179; 1935a, pp. 138-139). 
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Por isso, para Marcel, Deus é o "Tu"Aabsoluto, o mistério absoluto, a presença absoluta e total. 

É sempre na relação de pessoa para Pessoa que se dá a união entre Deus e o ser humano. Não 

se fala de Deus como de um ausente, mas com ele. Marcel não quer saber nada de um “problema 

de Deus”, conforme já visto no sexto capítulo, pois Deus não pode ser objeto para nós.  

O Tu Absoluto não está sujeito às determinações das filosofias precedentes. Os 

atributos entitativos sobre Deus – muito bem conhecidos pela filosofia tomista -  são somente 

uma tentativa de sistematizar e conceitualizar uma realidade que transcende a tudo isso.  

Reduzir Deus a essas categorias filosóficas das filosofias precedentes, seria correr o risco de 

limitar Deus à esfera do problemático. (MARCEL, 1935a, p. 247).  

Se algo se pode afirmar com relação à natureza de Deus é justamente dizendo o que 

Ele não é (a isso nós chamamos de teologia negativa). Nesse sentido, em Marcel, uma 

aproximação concreta à realidade de Deus se dá dizendo o que Deus não é para se reconhecer 

e acolher a grandiosidade do mistério que Ele é. (MARCEL, 1935a, p. 176). A presença de 

Deus não pode ser intelectualizada, não pode ser a expressão de um conceito abstrato, ela é 

concreta, é uma experiência vivencial. Somente na inovcação e na adoração esta presença ser-

me-á oferecida (MARCEL, 1935a, p. 248). 

São abundantes os textos de Marcel sobre a consagração como testemunho reverente 

de uma presença absoluta: (MARCEL, 1944, p. 176; 1935, p. 179; 1935a, p. 138-139). 

Em Marcel, o conhecimento de Deus está ligado a uma passagem do ser objetal ao ser 

pessoal. Deus é uma presença que só pode ser pensada como pessoa. É como pessoa que o Tu 

Absoluto pode ser considerado como livre e passível de entrega. Portanto, não é em termos de 

relações causais que se pensa em Deus. A linguagem sobre Deus deve superar a linguagem 

usual das coisas, deve ir além dos conceitos da razão moderna e, assim, não cai no mundo do 

ter, do problemático, do caracterizável. Assim, a Deus se pensa em termos mais flexíveis como: 

interpelação, chamado, mistério, graça, dom, relação de amor e presença. 

Percebe-se que Marcel pretende superar – não destruir – o mundo racional, abrindo 

um campo de realização mais elevado, ou seja, em Marcel Deus não cabe na limitadora parcela 

do conceito, nem é a verdade que a razão projeta, a fim de encontrar segurança. Deus está para 

além das fronteiras do saber; porém, sua transcendência se traduz em personalidade. E, porque 

é pessoa, somente pode ser encontrado no diálogo. 

Entretanto, há que se reconhecer que, no pensamento de Marcel existe realmente, 

como já foi dito anteriormente, uma falta de delimitação entre conteúdos de natureza filosófica 

e conteúdos teológicos. Fé, esperança e caridade se confundem ora como dons, graça, e ora, 
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como virtudes. Também parece ilusória sua fundamentação gnosiológica do Ser divino e 

transcendente. 

De acordo com o que vimos no capítulo anterior, em Marcel, quando afirmamos que 

Deus é uma realidade “Inverificável”, estamos falando de um “Ineverifcável” no sentido 

estritamente empirista. No empirismo, o critério de verificação baseia-se no espaço e no tempo, 

portanto são critérios que tendem a objetivar Deus, que é mistério e eternidade.  Assim, a 

linguagem mais adequada para falar do Tu Absoluto baseia-se na presença, no testemunho, na 

invocação e não em categorias explicativas. O Tu Absoluto é uma realidade absoluta que não 

pode ser reduzida a algo objetivo, mas que deve ser invocada.  

 

6.1.3 Encontro e presença 

 

Não basta estar próximo de uma pessoa, em um lugar, para estar com ela: a palavra 

com só tem sentido quando há uma unidade sentida (unité sentie) (MARCEL, 1935a, p. 169). 

As coordenadas de tempo, de lugar e de causalidade, graças às quais a experiência se articula 

logicamente, ficam relegadas frente a esta experiência do encontro. O encontro, que se realiza 

na comunidade entre o eu e o tu, somente pode ser pensado a partir da invocação, desde que a 

invocação se distinga, essencialmente, da representação, ou seja, do conhecimento do outro 

pela ideia. É possível a eficácia da invocação desde que a comunidade seja uma realidade e que 

o eu e o tu estejam juntos.  

Graças a esta comunidade é que a invocação pode ter lugar, pois se invoca tão somente 

a quem pode responder-nos, ou seja, quem reconhecemos como um tu com quem comungamos. 

A presença é intersubjetividade e não pode ser interpretada mais do que como expressão de 

uma vontade que busca se revelar a mim. Porém, esta revelação supõe que eu não lhe crie 

obstáculo e não a considere um objeto52. 

O reconhecimento do tu e da comunidade aparecem como atitudes fundamentais para 

a comunhão e para o encontro com o Tu Absoluto. Somente na medida em que se mantém 

disponível à revelação de outro se pode, efetivamente, comungar com ele, ou seja, desde que 

rompamos com o círculo que foi formado conosco mesmo e que se materializa na ideia que 

representa ao outro. 

A noção de presença, desenvolvida na reflexão sobre a fidelidade, permite 

compreender melhor a dimensão do amor e da imortalidade. A distinção entre amor possessivo 

                                                             
52 Sobre a raiz da presença, ver: MARCEL, 1935a, p. 153 e 155. 
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e amor oblativo, que Marcel colhe do psiquiatra Stocker53, possibilita a ultrapassagem da 

concepção de uma relação possessiva, em que o desaparecimento do outro equivaleria ao 

desaparecimento de um objeto. “Conviria dizer que o amor possessivo é autocêntrico ao passo 

que o amor oblativo é heterocêntrico” (MARCEL, 1959a, p. 186). O amor humano, em Marcel, 

concebido como amizade e filia, “comporta uma reciprocidade assaz profunda para que o 

heterocentrismo seja duplo, para que cada um se torne centro do outro. A presença é marcada 

por um caráter não objetivo, sem ser exclusivamente subjetivo. A presença é intersubjetiva, e 

“a intersubjetividade é essencialmente abertura” (MARCEL, 1959a, p. 188). 

Será possível dissociar radicalmente presença de objetividade? Cotidianamente, 

estando diante de alguém, que objetivamente pode estar próximo de nós, poderemos não fazer 

a experiência dele como presente. Assim também é difícil saber se é possível falar de presença 

real do ser que morreu e que objetivamente não é, senão um punhado de cinzas. 

A primeira tentação é pensar que, nesta situação, a presença poderia ser reduzida a 

algo puramente subjetivo, a uma hipnotização ou fixação de uma imagem daquele que se ama 

e que se busca, sob um véu ilusório, manter vivo como modo de ultrapassar a dilacerante 

realidade que constitui a sua perda. Em uma análise mais aprofundada da relação que une os 

amantes, consegue-se refutar as críticas, que negam a possibilidade do ser amado que se perde 

e continuar fazendo parte de nós mesmos e da nossa vida. O amor oblativo postula a 

possibilidade de perder somente o que se possui (amor possessivo). Ao contrário, o ser amado 

está mais em nós, mas de uma forma especial, que Marcel identifica como ser com (MARCEL, 

1959a, p. 68). 

A presença do outro é salvaguarda através de um processo constante de 

desobjetivação. Só o que permanece como possuído se poderá perder. O tu dá-se, 

completamente, no ato da presença, transcendente à objetivação e à descrição. Deste modo, se 

tem: “a presença como resposta ao ato pelo qual o sujeito se abre para acolher; este ato, neste 

sentido, é dom de si. Não há presença senão do que é suscetível de se dar” (MARCEL, 1959a, 

p. 122). Frente ao mistério da morte do ser amado, na linha de Simonne Plourde, (1985, p. 407-

421), consideram-se três tipos de atitudes possíveis. A morte do Tu pode arrebatar e seduzir o 

homem para o desespero. Esta atitude caracteriza aqueles que aceitam as aparências da morte. 

Esta arroga aqui, o caráter de um dado, de um fato bruto. É um absoluto, diante do qual nada é 

discutível, pois a morte se manifesta como expressão do sem sentido. 

                                                             
53 Marcel cita este autor na obra Homo Viator, 1944, p. 308 
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Para Marcel, o melhor modo de alcançar o sentido e significado de mistério é o de 

mostrar a diferença de registro espiritual, que separa o objeto da presença. Pode-se ter como 

exemplo concreto o fato de sentir a alguém que está ao nosso lado, em uma mesma habitação, 

a quem se pode ver, ouvir e tocar, e que, porém, não está presente; ainda mais, que se encontra, 

infinitamente, mais longe de nós do que uma pessoa a quem se ama e que, porém, se encontra 

a milhares de quilômetros de nossa localização, ou ainda mais, que já não se encontra neste 

mundo. 

Claro que, no primeiro caso, há uma espécie de comunicação, na medida em que o 

indivíduo que está ao meu lado pode também ele ouvir-me, ver-me, tocar-me: porém, se trata 

somente de uma comunicação material, semelhante a que pode se estabelecer entre dois 

elementos, um emissor e outro receptor. O equívoco aqui é que falta o elemento essencial. 

Poderia-se dizer que é uma comunicação sem comunhão, e que por isso, é uma comunicação 

irreal. O outro ouve minhas palavras, porém não me ouve a mim mesmo; até posso ter a 

impressão estranhamente dolorosa que estas palavras, tal como o outro as devolve para mim, 

são para mim irreconhecíveis. Por um fenômeno singular, o outro se interpõe entre minha 

realidade e eu; torno-me estranho a mim mesmo; não sou eu mesmo quando estou com ele. 

Porém, um fenômeno inverso pode ocorrer com o outro, quando o sinto presente, de certo modo, 

me renova interiormente; esta presença é então reveladora, ou seja, me faz ser plenamente o 

que eu não seria sem ela (MARCEL, 1951a, p. 221). 

Ainda, quando estas experiências apresentam um caráter irrecusável, não se deixam 

traduzir, em uma linguagem discursiva, posto que, enquanto o objeto está sujeito a um conjunto 

de técnicas ensináveis e, por isso, transmissíveis, a presença escapa absolutamente à 

transmissão. A comunhão, própria da presença, se opõe à transmissão, que é própria do objeto, 

e não se situam na mesma região do ser; além do mais, “toda transmissão se efetua – permitam-

me a expressão – mais aquem do ser (en deça de l’ être)”. O problema se encontra quando se 

tenta pensar a presença, a partir das coordenadas do objeto: a rigor, o ato pelo qual se orienta a 

presença é, essencialmente, distinto daquele graças ao qual se apreende o objeto. 

Mais ainda, no âmbito da presença é inexato falar de captação ou apreensão, mas deve-

se falar que a presença unicamente pode ser acolhida ou recusada. Jamais captada ou 

apreendida. A distância entre captar e acolher é abissal, a atitude fundamental é radicalmente 

distinta: não se pode acolher ou aceitar um objeto, mas que o objeto está ali para ser tomado ou 

deixado onde se encontrava, e aqui tomar indica também o ato da inteligência pelo qual se 

compreende algo. Desta forma, enquanto que a presença não se deixa apreender, também se 

encontra fora das possibilidades da compreensão e somente pode ser invocada ou evocada. Por 
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esta razão, a presença somente é percebida de maneira intermitente (Which can only be glapsed 

at, afirma Marcel utilizando uma expressão inglesa). 

Assim, é através da noção de presença de Gabriel Marcel que se delinea uma 

aproximação aoTu Absoluto. O Tu absoluto é uma presença que não se deixa apreender e 

somente pode ser invocado.   

Somente através da alteridade e da intersubjetividade é que o homem pode 

compreender o mundo e Deus. O homem deve se posicionar em relação a Deus, que assume a 

figura do Tu Absoluto e desafia toda categorização. É por isso que a metafísica é revelada como 

uma “lógica da liberdade” - a presença deve ser acolhida. 

 

6.1.4 Analogia da presencialidade 

 

A analogia da presencialidade funciona como centro mesmo da metafísica marceliana 

(Cf. PRINI, 1953, p. 138). Pietro Prini descreveu a filosofia de Marcel, com sua aprovação, 

como uma “analogia da presencialidade”. É uma boa frase, porque transmite, rapidamente, o 

caráter básico de sua metafísica. O análogo primário em uma analogia de presencialidade deve 

ser manifestamente uma pessoa - uma vez que uma presença que é apenas uma presença sem 

pessoalidade ainda não é plena. Isso significa que a verdadeira questão metafísica não é “O que 

é ser?”, Mas “Quem está lá”? (PRINI, 2011, p. 138). Neste sentido, Gallagher (2011, p. 119) 

comenta a analogia de presencialidade, em Marcel, com as seguintes palavras: 

 

Subjacente a tudo é a intuição cega - mas isso não funciona como uma 

premissa da qual outras afirmações podem ser deduzidas. Em vez disso, serve 

como uma luz que é derramada sobre e refletida por cada situação concreta 

em que o pensamento mergulha de novo. E o que esta luz descobre é em cada 

caso –presença (GALLAGHER, 2011, p. 119). 

 

Cada uma das fórmulas de “preocupação central” de Marcel ressalta, de forma 

diferente, a noção de que a filosofia é nutrida por uma experiência de presença. Em última 

análise, esta presença só pode ser uma presença absoluta. É verdade que outras pessoas e mesmo 

coisas podem ser sentidas como presenças, mas nossa experiência de presença infinitamente as 

transborda. 

Concorda-se, plenamente, com o Martin Grassi, (2013), quando defende que, na 

filosofia de Marcel, existe uma passagem do objeto para o ser pessoal, porque a pessoa se 

encontra em um plano ontológico radicalmente distinto ao do objeto. Marcel estabelece uma 

dicotomia entre a existência e a objetividade, e não se estariam equivocados ao afirmar que a 
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ordem do pessoal segue a ordem da existência, ainda que se possam estabelecer certas 

diferenças entre existência e pessoa, eis que a pessoa tem uma referência necessária e imediata 

ao Ser. 

Para além desta distinção, fica claro que o pessoal compartilha com a existência a 

impossibilidade das mediações para alcançar a realidade, a impossibilidade de se estabelecer 

na indiferença para se referir a elas. Esta impossibilidade de tomar distância e fazer às vezes de 

um expectador frente à existência e ao pessoal se expressa, em Marcel, graças à noção de 

presença. A presença, por recusar o divórcio entre um sujeito e um objeto, escapa ao âmbito 

do problemático para se lançar no plano do meta-problemático ou misterioso, plano em que se 

encontram a participação e a comunhão. Vale lembrar que somente com um ser presente se 

pode comunicar, no sentido de estar-com, de sentirmo-nos presentes junto a um ser igualmente 

presente a nós e, em cujo encontro ambos se realizam, adquirem realidade e consistência (Cf. 

GRASSI, 2013, p. 131 e 138). 

Portanto, a noção de presença, embebida da participação e comunhão, é fundamental 

para se mergulhar no mistério do Tu Absoluto que transcende a toda tentativa de objetivação.  

 

6.2 Esperança absoluta no Tu Absoluto 

 

Quem espera já está habitado por uma esperança; quem espera sempre volta a sua alma 

até uma luz que, todavia, não se vê, até uma luz que nascerá na esperança de ser resgatada de 

sua noite presente. Nas palavras de Marcel: 

 

Não entrarei nos detalhes de uma discussão que nos obrigaria a sair de nosso 

tema. Somente observarei que esta dialética não parece abrir-nos o caminho 

da esperança; muito pelo contrário: começa e encurralar-nos em uma angústia 

sem saída, fazer-nos prisioneiros de uma experiência dissoluta, opondo 

irredutivelmente um “dado” e um “rememorado” que, longe de poder fundir-

se, estão destinados a desmentir-se incansavelmente um ao outro. Tudo o que 

se pode dizer é que essa dialética tem por resultado o surgimento da situação 

fundamental à qual a esperança tem a missão de responder como a um pedido 

de socorro. Porém, se objetará: não há, apesar de tudo, situações nas quais o 

trágico parece ausente e que, contudo, são próprias por natureza para favorecer 

e inclusive para suscitar a intervenção da esperança? Pense-se, por exemplo, 

na mulher que espera um filho e que está literalmente habitada por esta 

esperança. Porém, parece-me que tais exemplos, ainda que fosse o do 

adolescente que espera ansiosamente o amor, venham, pelo contrário, a 

confirmar o que disse acima. Com efeito, sempre se volta a alma até uma luz 

que, todavia, não se vê, até uma luz que nascerá na esperança de ser sacada de 

sua noite presente, noite de espera, noite que não pode prolongar-se sem que 

ela fique abandonada a tudo o que a arrasta, de certo modo, organicamente, 

até a dissolução. E não é a partir deste ponto de vista, para dizer deste caso, 
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que se podem explicar as singularidades, até mesmo as aberrações que se 

constatam tão frequentemente no adolescente e na mulher grávida? 

(MARCEL, 1944, p. 39-40). 

 

Assim pois, a esperança absoluta tem suas fontes no invisível. Conforme amadurece a 

esperança, mais vai se produzindo no interior uma verdadeira catarsis, capaz de afrontar o 

futuro sem cair no desespero. Sua expressão autêntica vai deixando de ser o “eu espero que” 

para transformar-se em um “eu espero” absoluto, o “eu espero em” (MARCEL, 1944, p. 41). 

Em outras palavras, no fundo de todo ato de esperar há uma resposta do ser ao infinito: 

 
A esperança é uma resposta, a resposta da criatura ao ser infinito, ao qual tem 

consciência de dever tudo o que ela é, e de não poder pôr, sem escandalo, 

condição alguma. Pelo mero feito de esperar, o esperançoso descobre no fundo 

de si mesmo a existência de un Tu Absoluto, do qual não pode desesperar, 

porém, que se pode renegar (MARCEL, 1944, p. 59-60). 

 

Para aquele que espera em (uma Pessoa), a esperança absoluta se constitui em uma 

inexpugnável segurança metafísica. Nas palavras de Marcel: 

 
Além do mais, pode-se perguntar se, ao pretender estabelecer-se além de toda 

decepção possível em uma zona de inexpugnável segurança metafísica, o 

homem não se torne culpável do que eu chamaria, de boa vontade, traição 

vinda do alto e se não tende por aí a infringir as condições fundamentais que 

presidem sua inserção no mundo. Para dizer a verdade, ao recorrer ao que 

chamo esperança absoluta, parece que resolvo meus problemas e não que iludo 

ou escamoteio seus dados (MARCEL, 1944, p. 61). 

 

Contra a ideia pascaliana de uma solidão radical da criatura que luta com a angústia e 

seu destino, a esperança marceliana está ligada sempre à comunhão; esta comunhão está para a 

esperança absoluta, assim como o desespero está para a solidão. São palavras de Marcel: 

 
Porém, dir-se-á, a esperança, da qual se faz questão aqui, não é estranhamente 

diferente daquela que se definia antes como resposta a uma situação que 

compreende o cativeiro? Pode-se pensar que, a despeito das aparências, essa 

diferença recobre uma profunda identidade. Não esqueçamos, com efeito, que 

a condição geral do homem, ali mesmo onde sua vida parece normal, é sempre 

a de um cativo, é a de um servidor de toda ordem que está destinado a 

sofrer[...]. Pode-se dar, por certo, que toda atividade criadora, qualquer que 

seja, está ligada a esta condição, no duplo sentido que temos reconhecido nesta 

palavra e que é, no fundo, o único meio que nos tem sido dado para fazer 

brilhar a luz nesta prisão que é a nossa. Porém, não é, perguntar-se-á, fazer da 

criação uma diversão no sentido pascaliano?  Para dizer a verdade, não o creio, 

pois a noção pascaliana implica a ideia da solidão radical da criatura que luta 

com a angústia e seu destino. Agora, como temos visto - será necessário 

retornar sobre isso – a esperança está ligada sempre a uma comunhão, por 

interior que esta possa ser. Isso é tão verdadeiro que até se pode perguntar se 

o desespero e a solidão não são, no fundo, rigorosamente idênticas (MARCEL, 

1944, p. 74). 
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A comunhão se apresenta aos deserdados como um recurso que se chama de esperança. 

Nesse sentido, Marcel vai dizer o seguinte: 

 

Contra esse conjunto de tentаções somente há um recurso que se apresenta sob 

um duplo aspecto: recurso à comunhão, recurso à esperаnça. Se é verdаde que 

a prova humаna é suscetível de especificаr-se ao infinito e de afetаr as formаs 

inumeráveis que revestem aqui abаixo a privаção, o exílio ou o cаtiveiro, não 

é menos certo que, por um processo simétrico tаmbém inverso, cаda um de 

nós, desde as humildes formаs de comunhão que a experiência oferece aos 

mаis deserdаdos (MАRCEL, 1944, p. 77). 

 

Assim, não há solidão para aquele que espera. No máximo, o que pode haver é uma 

solidão habitada. 

 

6.2.1 A esperança absoluta não comporta medo e nem desejo, mas uma experiência 

de salvação 

 

Na perspectiva marceliana seria um erro situar a esperança, em mesmo nível que o 

medo (Cf. TROISFONTAINES, 1968, p. 173). O desejo e o medo estão, efetivamente, no plano 

do ter, assim como a esperança absoluta se desenvolve em uma outra dimensão espiritual, a 

dimensão da salvação. Desejar é cobiçar: a fortuna, a vitória, a glória, tal mulher, etc. Sente-se 

medo de não vencer, de perder o dinheiro... A salvação visada pela esperança não está no nível 

desta situação. Então, desejar é sempre desejar “alguma coisa”, já esperar não é essencialmente 

“esperar que”. O “eu espero que” de nossa linguagem não é senão um estado diluído da 

esperança; ele se constitui, antes de mais nada, em uma referência negativa. O que há a dizer 

senão que eu o desejo porque eu tenho esse “desejo” de ver alguém ficar comigo o mais longo 

tempo possível; e tenho as razões de pensar que assim será efetivamente.  

Aqui já se podem discernir dois elementos que são encontrados sempre: o desejo, e 

uma certa crença. As razões de esperar são aqui exteriores a mim mesmo; elas não estão 

enraizadas no que eu sou (Cf. TROISFONTAINES, 1968, p. 174). 

Em contrapartida, se eu acho alguém chato ou inoportuno, talvez eu diga: eu “me 

intimido, eu me preocupo” que ele chegue já para o almoço. Este medo, que se contrapõe ao 

desejo, não é correlativo negativo da esperança. O contrário do eu espero é o estado de punição 

(psicologicamente muito variável) de um indivíduo, que não espera nada de si mesmo, nem dos 

outros, nem da vida. O derrotismo que coloca as coisas, negativamente, e corre o risco sempre 

de degradar o desejo constitui uma ilustração incrível deste fatalismo pessimista.  Este 

desespero não é o medo. Ainda que o desespero, assim como o desejo, esteja ligado a uma 
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espera ansiosa, ele implica, antes de mais nada, uma imobilização da vida que, por assim dizer, 

se esfria, se congela (alguns niilistas contemporâneos pretendem ficar neste estado e não 

avançar) (Cf. TROISFONTAINES 1968, p. 174). 

A experiência do eu espero, então, revela - assim como a experiência da fidelidade – 

a raiz ontológica intersubjetiva da subjetividade, raiz que se constitui primeiramente no dom 

(feito chamado) do Tu Absoluto, e ao que tão somente nos é dado responder afirmativamente, 

realizando-nos como indivíduos, ou nos é dado recusá-lo, traindo nosso ser. Daí que só 

podemos compreender o sentido ontológico da experiência da esperança se transcendemos o 

plano egoísta do desejo, plano da individualidade centrada sobre si e fechada à alteridade, 

ascendendo assim a uma nova e autêntica concepção da subjetividade (GRASSI, 2013, p. 212  

e 221).  

             A esperança não permanece concentrada sobre o sujeito mesmo; ela está 

indissoluvelmente ligada à caridade.  A caridade tende a ser sinal de uma presença. Esta 

presença está encarnada no “nós”, ou seja, numa comunhão da qual eu proclamei a 

indestrutibilidade. Nas palavras de Marcel: 

 
Mais uma vez somos levados à ligação indissolúvel entre a esperança e a 

caridade. Quanto mais egoísmo, mais se contradiz a esperança. Quanto mais 

nos aproximamos da verdadeira caridade, mais reforçamos o sinal da 

presença. Esta presença é encarnada no “nós” (MARCEL, 1944, p. 89). 

 

A experiência do eu espero, então, se revela assim como a experiência da fidelidade. 

A raiz ontológica intersubjetiva da subjetividade, se constitui primeiramente no dom (feito 

chamado) do Tu Absoluto, ao qual nos é dado responder afirmativamente, realizando-nos como 

indivíduos, ou recusá-lo, traindo nosso ser. Daí que só podemos compreender o sentido 

ontológico da experiência da esperança se transcendemos o plano egoísta do desejo, plano da 

individualidade centrada sobre si e fechada à alteridade, ascendendo, assim, a uma nova e 

autêntica concepção da subjetividade (Cf. GRASSY, 2013, p. 212 e 221). 

Se a esperança não é mais do que um “esperar que”, a objeção é absolutamente 

irrefutável: não se pode legitimamente assegurar a infalibilidade dessa esperança. Porém, se a 

esperança é "esperar em" absolutamente e se identifica, com a certeza, de que o ser sobreviverá, 

definitivamente, ao ataque do não ser, então nos encontramos diante de uma esperança que não 

pode enganar, pois leva consigo a garantia de sua legitimidade.  

A experiência do “eu espero” ligada a esperança é como o “eu creio”, como 

experiência fundamental da fé. É o que diz Marcel: 
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Em um estudo, como aquele que empreendo aqui, não poderia tratar-se de 

partir de uma definição, cujo conteúdo se aplicaria não a explicar 

progressivamente, mas apelar a certa experiência que se faz necessário supor 

presente naquele a quem se dirige. (MARCEL, 1944, p. 37). 

 

Quanto mais ligada à caridade, a esperança sinaliza para uma presença. Quem espera, 

espera em, espera em uma pessoa: 

 

Quanto mais egoísta é o amor, tanto mais as afirmações proféticas que ele 

inspira deverão considerar-se como sujeitas à desconfiança, como suscetíveis 

de ser literalmente desmentidas pela experiência; quanto mais, pelo contrário, 

aproxima-se da verdadeira caridade, tanto mais se desvia o sentido dessas 

afirmações e tende a carregar-se de uma incondicionalidade que é o sinal 

mesmo da presença. Essa presença se encarna no “nós”, para o qual o “eu 

espero em Ti” é dizer em uma comunhão, cuja indestrutibilidade proclamo 

(MARCEL, 1944, p. 85). 

 

Quem espera, espera em. Contudo, existem dificuldades para uma esperança autêntica, 

para ter esperança em. É o que explica Marcel: 

 
Deve-se confessar, ainda, que a evolução das mentalidades, tal como podemos 

observar ao nosso redor, parece seguir essa mesma pendência, essa mesma 

linha de depreciação. Os homens parecem, em geral, cada vez menos capazes 

de “ter esperança em”; é difícil, com efeito, interpretar como esperança a 

idolatria de que dão testemunho imensas coletividades fascinadas perante 

chefes que, por meio de uma propaganda incansável, tem conseguido, com 

eficácia, paralisar em seus acólitos não somente todo espírito crítico, senão 

todo autêntico sentido dos valores. Tudo o que se pode dizer é que esse apego 

que tem a idolatria é o miserável substituto, é o sucedâneo tóxico de uma 

esperança, da qual essas mesmas multidões, se bem que se revelam incapazes, 

conservam, indubitavelmente, a nostalgia no fundo de si mesmas (MARCEL, 

1944, p. 71-72). 

 

 

6.2.2 Espero no Tu Absoluto 

 

Perante qualquer situação de provação humana, revestindo diversas formas, como 

privação, exílio e cativeiro, o homem está exposto à tentação de se fechar sobre si mesmo e do 

mesmo modo fechar sobre si o tempo, desvitalizando o futuro, negando-lhe a substância e o 

mistério, considerando-o como o lugar da pura repetição, sem nenhuma intenção que o anime 

(MARCEL, 1944, p. 80). “Eu espero em Ti por nós” (MARCEL, 1944, p. 80) patenteia assim 

a expressão mais elaborada e mais adequada do ato que o verbo esperar pode traduzir. A chave 

reside no Tu, que se afirma como a garantia da unidade, que me liga a mim mesmo e ao outro. 

Deste modo, desesperar de mim ou de nós é desesperar de Ti. É no Tu Absoluto que o 

eu deve esperar, tendo a possibilidade efetiva de o negar. O eu não é uma mônada fechada, pois 
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recebe contributos das “cidades fraternas” (MARCEL, 1944, p. 82), sendo a consciência da 

misteriosa e incessante circulação que abre o eu à esperança, sem a confundir com a previsão. 

Da dimensão do ser e do mistério emerge a esperança, sem jamais ser identificada com a 

dimensão do ter e do problema (ESCOLA, 2011, p. 367). 

É em Deus como “Tu Absoluto”, em quem a esperança absoluta é confiada. Tendo 

isso em mente, Marcel encoraja-nos à esperança no “Tu Absoluto” para o nosso próprio bem-

estar e o dos outros, para a paz, a justiça, o sentido da vida, e sabedoria neste mundo, para a 

perpetuação da fidelidade individual e do penhor de nossa imortalidade em outro Reino, onde 

seremos reunidos na plenitude do ser. Assim, se caracteriza o que se pode chamar a marca 

ontológica da esperança: esperança absoluta, inseparável de uma fé também absoluta e que 

transcende todo condicionamento, e por ele mesmo, bem entendido, toda representação, seja a 

que seja. Entendemos representação aqui no sentido formal, idealista onde conhecer é 

representar. Além do mais, é preciso sublinhar, decididamente, qual é o único recurso possível 

desta esperança absoluta. Esta se apresenta como resposta da criatura ao ser infinito ao que tem 

consciência de dever tudo o que é e de não poder, sem escândalo, por sua condição, qualquer 

que seja. 

Desde o momento em que me abismo de certo modo no Tu Absoluto, que em sua 

condescendência infinita me fez sair do nada, parece que eu me proíbo para sempre de 

desesperar, ou mais exatamente, que marco implicitamente o desespero com um selo de traição, 

de tal modo que não poderia abandonar-me a ele sem prescrever minha própria condenação. 

Com efeito, não seria desesperar, nesta perspectiva, declarar que Deus se retirou de mim? Além 

disso, semelhante acusação não é compatível com a posição de um Tu Absoluto. Proferindo-a 

atribuo, ilegitimamente, a uma realidade distinta que não poderia pertencer-me. Portanto, é no 

Tu Absoluto que eu devo esperar. Nas palavras de Marcel: 

 

Se for assim, desesperar de mim ou desesperar de nós é essencialmente 

desesperar de Ti. Em verdade, concebe-se que haja alguma dificuldade em 

admitir que eu formo comigo mesmo uma comunidade real, um nós: somente 

com essa condição, contudo, participo do espírito como lugar de inteligência, 

de amor, de criação. Esse Tu absoluto, em quem devo esperar, porém com 

respeito ao qual conservo também sempre a possibilidade, não mais abstrata, 

senão efetiva de renegá-lo, está no coração da cidade que formo comigo 

mesmo e que, como a experiência atesta tragicamente, está investida do poder 

de reduzir-se a si mesmo a cinzas (MARCEL, 1944, p. 60-61). 

 

Conclui Marcel que a expressão mais adequada e mais elaborada do ato de esperar é: 

“espero em ti para nós”. O “em ti” se refere ao Tu Absoluto, que é de certo modo:  

 



211 
  

a garantia dessa unidade que liga a mim mesmo, ou melhor, um ao 

outro, ou uns aos outros. Más que garante que assegurará ou confirmará 

a partir de fora uma unidade já constituída: o cimento mesmo que a 

fundamenta. Se é assim, desesperar de mim ou desesperar dos outros é, 

essencialmente, desesperar de Ti. Nesse Tu devo esperar. Porém 

conservo sempre a possibilidade efetiva de renegá-lo (MARCEL, 1944, 

p. 66-67). 
 

Em virtude do trágico poder de minha liberdаde; “podemos renegаr a esperаnça, como 

podemos renegаr e degrаdar nosso amor” (MАRCEL, 1944, p. 68). 

Explica Marcel: 

 

“Espero em ti pаra nós” é, tаlvez, a expressão mаis adequаda e mаis elаborada 

do ato que o verbo “esperаr” trаduz de mаneira todаvia obscura. Em ti – pаra 

nós: entre esse tu e esse nós, que somente a reflexão mаis insistente chega a 

descobrir no ato de esperаnça, quаl é, pois, o lаço vivo? Não devemos 

responder que Tu és, em certo modo, o fiаdor da unidаde que me liga a mim 

mesmo, ou melhor, um ao outro, ou ainda: uns aos outros? Mаis que um fiаdor 

que assegura ou confirma desde fora uma unidаde já constituída: esse Tu é o 

cimento mesmo que a fundаmenta (MАRCEL, 1944, p. 77). 

 

Perante qualquer situação de provação humana, revestindo diversas formas, como 

privação, exílio e cativeiro, o homem está exposto à tentação de se fechar sobre si mesmo e do 

mesmo modo fechar sobre si o tempo, desvitalizando o futuro, negando-lhe a substância e o 

mistério, considerando-o como o lugar da pura repetição, sem nenhuma intenção que o anime 

(Cf. MARCEL, 1944, p. 80). “Eu espero em Ti por nós” (MARCEL, 1944, p. 80) patenteia 

assim a expressão mais elaborada e mais adequada do ato que o verbo esperar pode traduzir. A 

chave reside no Tu que se afirma como a garantia da unidade, que me liga a mim mesmo e ao 

outro. Deste modo, desesperar de mim ou de nós é desesperar de Ti. É no Tu Absoluto que o 

eu deve esperar, tendo a possibilidade efetiva de o negar. O eu não é uma mônada fechada, pois 

recebe contributos das “cidades fraternas” (MARCEL, 1944, p. 82), sendo a consciência da 

misteriosa e incessante circulação que abre o eu à esperança, sem a confundir com a previsão. 

Da dimensão do ser e do mistério emerge a esperança, sem jamais poder identificar-se com a 

dimensão do ter e do problema (ESCOLA, 2011, p. 367). 

Quem tem esperаnça em, pode contаr com. “Ter esperаnça em” pode chegаr a ser 

“esperаr de” e “contаr com”. Nаs pаlavras de Mаrcel: 

 

Aqui apаrece em sua originаlidade e, eu acrescentаria, em sua pré-excelência, 

a relаção que expressa as pаlavras “ter esperаnça em”. Pаrece que uma 

filosofia centrаda sobre o contrаtual está exposta a desconhecer o vаlor dessa 

relаção. Agregаrei, contudo, que aqui, como em quаlquer pаrte, certo declive, 

certa degrаdação, tende inevitаvelmente a produzir-se; “ter esperаnça em” 
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pode chegаr a ser “esperаr de” e, logo, “descontаr”, quer dizer, “contаr com” 

e, finаlmente, “pretender” ou “reivindicаr”. As dificuldаdes perpetuаmente 

renаscentes com as que choca uma filosofia da esperаnça procedem, em 

grаnde pаrte, do fаto de que tendemos a substituir uma relаção iniciаl, por sua 

vez pura e misteriosa, por relаções ulteriores, mаis inteligíveis, sem dúvida, 

porém, ao mesmo tempo, cаda vez mаis deficientes quаnto ao conteúdo 

ontológico (MАRCEL, 1944, p. 71). 

 

Tendo esperança em, contando com, a esperança absoluta se torna um: “Eu estou 

seguro” na pessoa do Tu Absoluto (Cf. MARCEL, 1944, p. 42). Assim, a esperança absoluta só é 

possivel no nível do nós, do ágape, jamais no nível de um eu solitário e egoísta. Isto ficou 

bastante claro quando se fala do tema do Recurso Absoluto, quando, na oportunidade, se falou 

da insuficiência do eu. 

 

6.2.3 A esperança é absoluta porque a fé também é absoluta e transcende a todo 

condicionamento 

 

A esperança absoluta “é inseparável de uma fé absoluta que transcende todo 

condicionamento” (MARCEL, 1944, p. 63).  

A esperança absoluta se apresenta como resposta da criatura ao ser infinito, ao qual 

tem consciência de dever tudo o que é. “Desde o momento em que me abismo no Tu Absoluto 

que me fez sair do nada, parece que já para sempre me proíbo desesperar” (MARCEL, 1944, p, 

57; 1935, p. 109). A esperança marceliana envolve uma afirmação da eternidade, ou seja, de 

uma concepção do tempo como algo aberto. É uma vontade, cujo ponto de aplicação está 

situado no infinito. Por esta esperança, o homem descobre, pois a presença do “Tu Absoluto”, 

com o qual sua existência adota uma relação de comunhão. 

“A esperança está ligada sempre a uma comunhão, por interior que esta possa ser. Não 

se pode abrir o processo da esperança sem instituir ao mesmo tempo o do amor” (MARCEL, 

1944, p. 66). A esperança está no nível do nós: 

 

Não há esperança senão ao nível de nós, ou digamos, do ágape, e de nenhum 

modo ao nível de um eu solitário que se hipnotiza com seus fins individuais. 

Tal é “a esperança arquétipo, que é a esperança de salvação”, não no sentido 

bergsoniano que entende a salvação como a liberdade pura, mas no sentido 

“da liberdade ordenada à salvação segundo a metafísica cristã. (MARCEL, 

1935a, pp. 115-116). 

 

A esperança, então, “não somente é um protesto ditado pelo amor, mas uma espécie 

de apelação, de recurso a um aliado que é o amor mesmo. Em outras palavras, é uma relação 

vivida com Outra Pessoa que me espera com a mesma afetuosa tensão que eu a espero. Meu ser 
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oscila entre a esperança e o desespero sob a pressão obsessiva do mundo, “lugar da traição”. 

Mas o ser do mundo dá sentido a minha própria experiência de encarnação; o ser dos outros e 

sua existência penetram e complementam a minha, graças à reveladora proximidade, que a 

resposta estabelece entre eles e eu - a resposta que os torna em tu. Finalmente, o Ser Absoluto 

se me revela na opção da esperança absoluta como o Tu definitivo, ao qual se caminha através 

da obscura prova de nossa vida (ADÚRIZ, 1949, p. 94). Nosso ser se apresenta oscilando entre 

a esperança e o desespero, entre sua afirmação ativa e sua voluntária aniquilação. Oscilando 

porque está nas minhas mãos o decidir livremente a inclinação definitiva (ADÚRIZ, 1949, p. 

75). 

Nas palavras do próprio Marcel: 

 

Tocamos aqui a mais secreta, a mais íntima articulação do ser e da liberdade. 

Com efeito, a reflexão revela aqui a mais estreita e paradoxal conexão entre o 

fato ou o ato de ser, por uma parte, e a possibilidade permananete de ficar 

separados, de ficar arrancados do que nos faz ser, do que nos constitui como 

seres (MARCEL, 1940, p. 78). 

 

A Esperança absoluta, em Marcel, aparece como uma resposta da criatura ao ser 

infinito a quem o ser humano tem consciente de dever tudo o que tem e sobre os quais ele não 

pode impor qualquer condição. Entende-se que Marcel postula aqui que Deus, o Tu Absoluto, 

é a fonte da vida. Essa afirmação, propõe que o desespero é realmente uma declaração de que 

Deus retirou-se (ausência de Deus). Tal acusação é incompatível com a natureza do “Tu 

absoluto”.  

O desespero, porém, é a nossa atividade livremente escolhida; é como a consequência 

do nosso próprio afastamento de fonte de fé absoluta e da esperança. Nós não estamos 

preparados para nos abandonarmos inteiramente a Deus. 

 

Verossimilmente, a partir deste ponto de vista, a distinção entre crente e 

incrédulo ocupará aqui seu verdadeiro sentido. O crente é o que não se abate 

com nenhum obstáculo insuperável nesta via de transcendência. Digamos, 

ainda, para precisar o sentido da palavra obstáculo, que, na medida em que 

condiciono minha esperança, ponho por mim mesmo um limite ao processo 

pelo qual posso triunfar de todas as decepções sucessivas (MARCEL, 1944, 

p. 59). 

 

A esperаnça absoluta no Tu Absoluto gera uma confiаnça absoluta, que me proíbe 

entrаr em desespero. 

 

Assim pode caracterizar-se o que se haveria de chamar o signo ontológico da 

esperança – esperança absoluta, inseparável de uma fé também absoluta e que 

transcende toda condicionalidade [...] Todavia, falta assinalar decididamente 
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qual é o único recurso possível dessa esperança absoluta. Ela se apresenta 

como resposta da criatura ao ser infinito ao qual tem consciência de dever tudo 

o que é e ao qual não pode, sem escândalo, pôr uma condição, qualquer que 

seja. Desde o momento em que me abismo, em certo sentido, no Tu Absoluto 

que, com sua condescendência infinita, tem-me feito sair do nada, parece que 

para sempre me proíbo desesperar ou, com maior exatidão, vejo 

implicitamente o desespero possível como um carimbo de traição tal que não 

poderia abandonar-me a ele sem pronunciar minha própria condenação. Que 

seria, com efeito, nesta perspectiva, desesperar senão declarar que Deus se 

retirou de mim? Em outro sentido: semelhante acusação não é compatível com 

a posição do Tu Absoluto e se pode observar que, ao proferi-la, atribuo-me 

ilegitimamente uma realidade distinta que não poderia pertencer-me 

(MARCEL, 1944, p. 59-60). 

 

Não se conhece nem a medida real de nossas forças, nem os desígnios últimos de Deus, 

mas, pela esperança o homem descobre a presença do “Tu Absoluto”, com o qual sua existência 

adopta uma relação de comunhão. Tal é “a esperança arquétipo, que é a esperança de salvação” 

(MARCEL, 1935a, p. 115-116). 

A esperança está ligada sempre a uma comunhão, por interior que esta possa ser. Não 

se pode abrir o processo da esperança sem instituir ao mesmo tempo o do amor” (MARCEL, 

1944, p. 66). 

Com o tu contingente se forma comunidade, mas é o Tu absoluto e transcendente que 

dá sentido à vida e à vida dos demais, como o pilar definitivo que apoia todo o real (ADÚRIZ, 

1949, p. 60). É o nós, na comunhão dos seres que se encontram no Tu Absoluto que cimenta 

nossa realidade. Toda atitude pessimista - toda aparente comprovação da “insolvência absoluta” 

da realidade para responder a minha exigência ontológica - mutila minha vida espiritual e a 

esteriliza em sua raiz mesma. 

Por isso, somente um ato de violência ditatorial pode consumar o suicídio espiritual 

ou físico: no fundo de nós mesmos o ser presente clamará sempre com todas suas forças contra 

essa violenta opressão. Devemos, portanto, nos manter abertos a dar crédito à realidade: 

devemos estar abertos à esperança absoluta. Examinemos agora mais de perto as implicações 

do ato de esperar. No fundo da esperança existe uma gravitação obscura em direção a um Tu 

misterioso e onipotente, capaz de responder ao chamado angustiante de meu ser em perigo (Cf. 

ADÚRIZ, 1949, p. 75-76). 

Quanto mais somos, mais experimentamos a esperança absoluta. Somos no plural 

porque meu existir é essencialmente relacional e complementário: complementário do existir 

do mundo, no qual está viventemente minha realidade biológica e, por ela, também minha 

realidade psicológica. Complementaria dos outros Tu contingentes, que me rodeiam e com os 

quais, fraternalmente, confundo meu destino. Complementário do Tu Absoluto, que revela 
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minha esperança absoluta como o cimento último no qual há autenticamente reais as paradoxais 

realidades do mundo, dos Tu e do eu (Cf. MARCEL, 1944, pp. 71-72). 

Perante qualquer situação de provação humana, revestindo diversas formas, como 

privação, exílio e cativeiro, o homem está exposto à tentação de se fechar sobre si mesmo e do 

mesmo modo fechar sobre si o tempo, desvitalizando o futuro, negando-lhe a substância e o 

mistério, considerando-o como o lugar da pura repetição, sem nenhuma intenção que o anime 

(Cf. MARCEL, 1944, p. 80). 

“Eu espero em Ti por nós” (Cf. MARCEL, 1944, p. 80), patenteia assim a expressão 

mais elaborada e mais adequada do ato que o verbo esperar pode traduzir. A chave reside no 

Tu, que se afirma como a garantia da unidade que me liga a mim mesmo e ao outro. Deste 

modo, desesperar de mim ou de nós é desesperar de Ti. É no Tu Absoluto que o eu deve esperar, 

tendo a possibilidade efetiva de negá-lo. O eu não é uma mônada fechada, pois recebe 

contributos das “cidades fraternas” (MARCEL, 1944, p. 82), sendo a consciência da misteriosa 

e incessante circulação que abre o eu à esperança, sem a confundir com a previsão. Da dimensão 

do ser e do mistério emerge a esperança, sem jamais se poder identificar com a dimensão do ter 

e do problema. 

A esperança absoluta não pode ser apenas resultado de relações contratuais: uma 

filosofia da esperança deve ser capaz de evitar esta tendência e denunciá-la como parcial e 

degeneradora da experiência espiritual (MARCEL, 1944, p. 75). Assim, a esperança absoluta 

somente é possível se Deus é um Tu Absoluto, uma Presença sempre presente com a qual se 

comunga em uma relação vivente, depondo as falsas armas da previsão e do controle, da 

representação e do desejo, para nos abandonarmos, confiantemente, na amorosa providência 

d´Aquele que é nosso Recurso Absoluto. Nenhum Deus dos filósofos poderia sustentar esta 

experiência de espera sem desnaturalizá-la indefectivelmente (Cf. GRASSI, 2013, p. 131 e 

138). A esperança se articula em uma participação universal do existente no Ser, que recebe o 

nome de Deus na experiência religiosa (Cf. MARCEL 1935a, p. 92). Sendo participação no Tu 

Absoluto, a esperança absoluta cogita uma afirmação da eternidade. 

Nosso ser se apresenta oscilando entre a esperança e o desespero, entre sua afirmação 

ativa e sua voluntária aniquilação. Oscilando porque está em minhas mãos o decidir livremente 

a inclinação definitiva (Cf. ADÚRIZ, 1949, p. 75). 

Nas palavras do próprio Marcel: 

 

Tocamos aqui a mais secreta, a mais intima articulação do ser e da liberdade. 

Com efeito, a reflexão revela aqui a mais estreita e a mais paradóxica conexão 

entre o fato ou o ato de ser, por uma parte, e a possibilidade permanente de 
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ficar separados, de ficar arrancados do que faz nos ser, do que nos constituí 

como seres (MARCEL, 1940, p. 78). 

 

O crente supera todo e qualquer obstáculo com relação à transcendência e, assim, 

alcança a confiança absoluta. 

 

Verossimilmente, a partir deste ponto de vista, a distinção entre crente e 

incrédulo ocupará aqui seu verdadeiro sentido. O crente é o que não chocará 

com nenhum obstáculo insuperável nesta via de transcendência. Digamos, 

ainda para precisar o sentido da palavra obstáculo, que, na medida em que 

condiciono minha esperança, ponho por mim mesmo um limite ao processo 

pelo qual posso triunfar de todas as decepções sucessivas. Mas, todavia, 

entrego uma parte de mim mesmo à angústia: concedo, com efeito, 

implicitamente, que se em tal ponto minha espera é decepcionada, ficarei sem 

recursos contra o desespero e naufragarei nela inevitavelmente. Pode 

conceber-se, ao menos teoricamente, a disposição interior daquele que, sem 

pôr nenhuma condição, nenhum limite, abandonando-se em uma confiança 

absoluta, transcenderá toda acepção possível e conhecerá uma segurança do 

ser ou no ser que se opõe à radical insegurança do ter (MARCEL, 1944, p. 

59). 

 

É em Deus como Tu Absoluto em quem a esperança absoluta é confiada. Tendo isso 

em mente, Marcel encoraja-nos à esperança absoluta no Tu Absoluto para o nosso próprio bem-

estar e o dos outros, para a paz, a justiça, o sentido da vida, e sabedoria neste mundo, para a 

perpetuação da fidelidade individual e do penhor de imortalidade ou outro Reino, no qual serão 

reunidos na plenitude do ser. 

O caráter mistérico da esperança absoluta se deve ao fato de que nem conhecemos a 

medida real de nossas forças, nem os desígnios últimos de Deus (Cf. MARCEL, 1944, p. 60-

61). “Para dizer a verdade, ao recorrer ao que chamo esperança absoluta, parece que resolvo 

meus problemas e não que iludo ou escamoteio seus dados” (MARCEL, 1944, p. 61). 

Perante qualquer situação de provação humana, revestindo diversas formas, como 

privação, exílio e cativeiro, o homem está exposto à tentação de se fechar sobre si mesmo e do 

mesmo modo fechar sobre si o tempo, desvitalizando o futuro, negando-lhe a substância e o 

mistério, considerando-o como o lugar da pura repetição, sem nenhuma intenção que o anime 

(MARCEL, 1944, p. 80).  

Desde o primeiro capítulo, o alvo desta pesquisa é sempre a esperança em Deus, 

chamado de Tu Absoluto, como base do sentido da vida, na filosofia de Gabriel Marcel. Ao 

oferecer consistência, realidade e sentido à vida, essa experiência de Esperança absoluta traz 

confiança e razões para viver e, ao mesmo tempo, é a razão de viver em meio às angústias e ao 

desespero do mundo moderno. Este fulcro que é o âmago desta pesquisa suscitou várias 

indagações preliminares, (às quais já pensamos ter respondido), até chegar ao problema central. 
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6.3 Atributos de uma vida esperançada no Tu Absoluto 

 

6.3.1 Recusa ao fatalismo 

 

Justamente porque a esperança é uma espera ativa é que ela supõe uma recusa a todo 

fatalismo. A esperança não pode capitular diante da dificuldade. Mesmo que a situação me 

pareça insolúvel, sem saída, não posso aceitá-la passivamente e nem tampouco justificá-la. 

Esperar é caminhar com a íntima segurança, - enraizada, por certo, em uma “ordem 

transcendente” -, de que quaisquer que possam ser as aparências e a intolerável situação em que 

encontre esta não pode ser definitiva. O fatalismo é pecado e fonte de pecado, porque reduz a 

vida a comédia falsa ou amarga tragédia (por exemplo, de que a guerra é inevitável é fatalismo); 

a esperança, pelo contrário, grita que a vida, talvez, não seja somente isso, mas quem sabe, seja 

outra coisa, o doloroso chamado a esse outro reino que nós ousamos esperar com toda a alma 

(MARCEL, 1951a, p. 161). 

Em outras palavras, mediante a esperança, o homem pode experimentar, 

existencialmente, o Inverificável por essência, já que nos faz ver que as coisas carecem de 

solidez se não forem referidas a uma ordem transcendente (BLAZQUEZ, 1988, p. 225). Nesta 

posição, Marcel não só recusa o fatalismo pessimista, em que pode cair o desesperado, deixando 

entrever a estreita relação entre liberdade e esperança, como faz transparecer nas entrelinhas a 

crítica às filosofias da existência comandadas pela angústia. Nas palavras de Marcel: 

 
Eu serei conduzido, parece-me, a propor a seguinte fórmula: tendo a tornar-

me indispensável na justa medida em que trato a minha vida ou o meu ser 

como um ter, de algum modo quantificável, e que, por isso mesmo, é 

susceptível de ser delapidado, esgotado ou mesmo volatilizado. Em relação a 

este ter, com efeito, encontro-me num estado de ansiedade crônica do homem 

debruçado sobre o nada, que não possui senão uma pequena soma de dinheiro, 

que procura fazer durar o maior tempo possível porque, logo que seja gasta, 

não haverá mais nada. Esta ansiedade é o cuidado como algo torturante, como 

elemento paralisante, que vem estancar todos os elos, todas as iniciativas 

generosas. O que é necessário ver bem é que a ansiedade ou o cuidado podem 

converter-se num estado de inércia interior, no seio do qual o mundo é vivido 

como estagnação, como putrescência. A palavra forjada por Thomas Hardy, 

num dos seus poemas, “unhope” e que Charles Du Bos traduziu pelo 

neologismo “inespoir”, reflete admiravelmente este estado de alma 

apreendido no que se poderia chamar a sua negatividade positiva. Este 

“inespoir” opõe-se à esperança como o temor se opõe ao desejo, é 

verdadeiramente a morte na vida, a morte antecipada. Não há problema mais 

grave e mais difícil que o de saber como poderemos nós triunfar sobre ele 

(inespoir) – pois parece realizar-se para lá de toda a luta possível, numa zona 
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de desolação pálida e sem brilho. Ele (inespoir) abre-se, em determinadas 

horas, como um turbilhão, e em seguida nós enleamo-nos aí como num 

pântano frente ao qual não temos a mais pobre, a mais elementar coragem de 

desejar sair (MARCEL, 1940, p. 76-77). 

 

Desta forma, o homem pode se acomodar a este fatalismo, condenando-se a 

permanecer cativo desta disposição, até o momento em que algo de exterior o liberte. Esta 

questão se impõe, uma vez mais, em presença de um mistério central do nosso ser; a liberdade, 

“esta liberdade que é de alguma forma, a alma da nossa alma”, que não poderá ser considerada, 

ao contrário de Sartre, como um atributo (MARCEL, 1940, p. 78). 

 

6.3.2 Testemunho 

 

Na filosofía de Gabriel Marcel, o testemunho substitui a comprovação, a verificação 

das filosofías anteriores. A esperança no Tu Absoluto não se demonstra. Da esperança absoluta 

no Tu Absoluto se dá testemunho subjetivo (témoignage). Dar testemunho não quer somente 

dizer comprovar um objeto, registrá-lo e afirmá-lo; indica, melhor dizendo, reconhecimento de 

uma realidade dada, e isso de tal maneira que me negaria a mim mesmo, mais ainda, me 

anularia, se houver pretensão de negar a realidade, de que sou testemunha, pois implicaria uma 

traição (MARCEL, 1935a, p. 315). 

No testemunho me ligo a mim mesmo com toda liberdade; trata-se da unidade 

misteriosa entre liberdade e necessidade (MARCEL, 1935a, p. 305). Para ser testemunho assim 

de uma existência espiritual é necessário participar dela. O testemunho há de ser expressão 

sincera da própria experiência (MARCEL, 1944, p. 297). A esperança absoluta entranha 

testemunho contínuo e, portanto, inclui a fidelidade (MARCEL, 1935, p. 316). Testemunhas de 

absoluta fidelidade, fé e esperança, nós temos nos mártires principalmente (MARCEL, 1935a, 

p. 160). O conceito de testemunho na filosofía marceliana tem uma profundidade e amplitude 

muito destacável. Em todas as suas obras estão disseminadas análises sugestivas, que culminam 

no conceito de testemunho criador (GARCIA, 2002, p. 184). 

A análise da estrutura triádica do testemunho é de grande originalidade e é suscetível 

de desenvolvimentos fecundos. Fundando-se nesta análise a gnosiologia superaria a visão de 

ótica especular entre o sujeito e o objeto do conhecimento. O sujeito do conhecimento está 

dotado de interioridade, porque é um existente concreto, uma pessoa. Não é, diria Marcel, um 

aparato de ótica. O homem como pessoa, em sua capacidade criadora, como artista, é a 

testemunha do invisível, do espiritual. Através do seu olhar, o mundo se transfigura. A arte é 

capaz de realizar a metamorfose órfica da realidade porque é capaz de descobrir o que estava 
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oculto nas coisas e que, por esta presença do oculto deixam de ser simples “coisas”. (GARCÍA, 

2002, p. 184). 

A maturidade pessoal consiste em ser cada vez mais permeável ao testemunho do 

invisível, do inverifcável, do mistério. Esta permeabilidade dialogal diante do expressivo do 

cosmos e da história o constitui como pessoa realizada, atualizada. O existente humano, 

enquanto é capaz de dar crédito e acolher o testemunho do mistério se faz, por sua vez, 

testemunho do mistério. Marcel repete que o ser, o mistério, é luz e vida. O homem como 

existente itinerante, testemunha do mistério, é capaz de irradiar luz, fazer-se luminoso. O 

mistério, como vida, plenifica o homem enchendo-o de vivacidade, capaz de irradiar e ativar a 

vida a seu redor. Tudo isso, no pensamento de Marcel, não são abstrações e nem elucubrações 

gratuitas, são possibilidades oferecidas ao homem e que neste homem simples e bom, cheio de 

paixão filosófica, se fizeram realidade (GARCÍA, 2002, p. 185). 

A ontologia do mistério, em Marcel, é testemunhal. É uma experiência que se oferece 

para ser reconhecida e acolhida por aquela liberdade, que sabe descobrir em sua interioridade a 

mesma experiência, cuja presença nos manifesta Marcel. Sobre a relação entre testemunho e 

invocação, Marcel dirá o seguinte: 

 

O testemunhar é pessoal, faz intervir a personalidade […] Note-se que atestar 

significa não somente testemunhar, mas invocar o testemunho de alguém. Há 

aqui uma relação triádica esencial (MARCEL, 1935a, p. 123). 

 

Ainda falando do testemunho, Marcel questiona se ele não seria algo mais do que um 

enunciado mais ou menos correto de uma experiência: 

 
Tendemos hoje a minimizar o testemunho e a não ver mais do que o anunciado 

mais ou menos correto de una experiencia (Erlebnis). Porém, se o testemunho 

não é mais do que isso, não é nada e resulta impossível: porque absolutamente 

nada pode garantir que a Erlebnis seja suscetível de sobreviver-se e de 

confirmar-se. Isto coincide com o que eu escrevia outrora sobre o mundo 

como sede da traição (consciente ou não) e sou cada vez mais consciente disto 

(MARCEL, 1935a, p. 122). 

 

Marcel discorda de Bergson quando este afirma que o testemunho é somente uma 

consagração. Marcel explica:  

 

O que é o testemunho, segundo Bergson? Sem dúvida, uma consagração. 

Porém, a mesma noção de consagração é ambigua e haveria que ter cuidado 

para não interpretá-la em um sentido pragmatista (MARCEL, 1935a, p. 123). 

 

Além do mais, o testemunho não pode ser consagração, porque o sentido do sagrado 

desapareceu no mundo (Cf. MARCEL, 1951a, p. 267 e 272). Segundo Marcel, no plano 
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empírico, a noção de testemunho não suscita nenhuma dificuldade apreciável: dizer que fui 

testemunha de alguma coisa é dizer que assisti a ela, e isto significa que tenho, pelo menos, até 

certo ponto, consciência do que ocorreu. 

Daí provém uma possibilidade ativa de declarar um dia, se é necessário, que estive 

efetivamente presente, quando o fato se produz, e dar algumas indicações do que foi para mim 

seu aspecto claro. Poder-se-ia acrescentar, que se cria certa conexão entre esse fato e minha 

própria existência, o que me permitirá declarar, diante de um tribunal (Cf. MARCEL, 1951a, 

p. 267, p. 273; 1927, p. 122 e 123). 

 

6.3.3 O testemunho norteado pela esperança absoluta 

 

Com este ponto chegamos à noção central do testemunho. Este é o princípio que, para 

Marcel, dá sentido à vida como deve ser entendida, se não desfalecer sob a pressão do 

desespero. Meu testemunho é uma questão muito pessoal, e deve ser infundido com alegria e 

esperança no amor alinhando-se no espírito de comunhão fraterna. Meu “testemunho de vida” 

vai assim ser uma fonte de encorajamento para quem é oprimido pelo aparente absurdo da vida. 

No entanto, ao mesmo tempo, o meu testemunho não nega a realidade do mal, da dor 

e do sofrimento no mundo. Pela esperança, em última análise, esperamos a salvação, mas não 

no sentido espinoziano ou estóico nega o sofrimento para tornar a salvação e a imortalidade 

destituidas do seu pleno significado. A nossa esperança se realiza num mundo de sofrimento e 

é por causa deste fato que a salvação ganha seu pleno significado. A postura de Marcel é sempre 

esperançosa. Sempre há espaço para a salvação em um mundo, que tem feridas reais. Ele sugere 

que apenas a esperança na imortalidade e eternidade pode superar a tentação do desânimo e que 

por tal esperança, o meu testemunho é o mais criativo. 

Para entender como isso pode ser, precisamos ter fé para dar substância a nossa 

Esperança. Meu testemunho é uma garantia de minha própria esperança e amor fundado no “Tu 

Absoluto”. Meu ser está comprometido como um todo dentro de um quadro de referência 

existencial; tudo depende de minha liberdade. Eu sou livre para escolher testemunhar ou a 

rejeitá-lo. O ponto essencial é que estamos situados, em nossas vidas e no mundo, aqui e agora, 

e nós somos testemunhos de uma forma ou outra de que esta é a expressão do nosso modo de 

pertencer no mundo. Marcel defende que a forma mais sublime de testemunho é o do mártir. 

Aqui, concordamos e podemos ver ilustrada a mistura entre filosofia e teologia no pensamento 

marceliano.  
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6.3.4 Paciência criativa 

 

É no sofrimento que a esperança se mostra caracterizada pela paciência. A esperança, 

está situada no âmago do julgamento; e aceita “ensaios” como um elemento integrante da 

condição humana. Desta forma, a esperança está ligada a uma experiência de cativeiro. Ela tem 

a missão de responder ao chamado das almas aflitas. A alma aflita, sempre busca remédio numa 

luz que não pode perceber; assim está entregue a sua escuridão presente. Mas é na experiência 

da espera paciente que se alcança a luz do ser. Esta luz do ser, como já se observou, só pode ser 

Deus, o Tu Absoluto. 

A esperança age de forma positiva, e não deve ser considerada como sinônimo de 

aceitação passiva ou como um tipo distorcido de estoicismo. Marcel rejeita, igualmente, a 

objeção de que esteja postulando uma espécie de quietismo moral: a ideia de uma Esperança 

inerte parece-lhe contraditória em termos. Marcel considera que todo quietismo leva ao 

fatalismo e tende à revolta e ao desespero. A paciência pode introduzir uma sensação de 

relaxamento mas não é afrouxamento.  

Neste contexto, Marcel sugere uma expressão cotidiana: “Dar um tempo”. A 

flexibilização, inerente à paciência, permite o despontar das energias da alma para lutar contra 

o desespero urgente. O detentor da esperança é paciente, é criativo.  

Em sua resistência ativa de julgamento e esperança, o sofrimento tem, também, certas 

afinidades com a coragem, com a natureza da verdadeira coragem ontológica que Tillich chama 

de coragem de ser.  Marcel sustenta que se a coragem for apenas auto-afirmação pode levar ao 

niilismo, ou à busca de refúgio, ou à alegação ilusória que desemboca na liberdade absoluta. A 

coragem não pode ser confundida com irresponsabilidade imprudente. 

A coragem reconhece os riscos da ação para superar os perigos que se apresentam e 

ameaçam a alma no homem do núcleo do seu próprio ser. A pessoa mais corajosa, no sentido 

ontológico, é aquela que conhece suas fraquezas, mas confia em Deus, Tu Absoluto, como seu 

Recurso Absoluto, está determinado a agir de modo a alcançar a sua salvação. A coragem 

ontológica verdadeira não conta com sua própria força, mas com uma força maior, que é Deus, 

o Tu Absoluto, que é fonte de plenitude do poder criativo do ser. Da mesma forma, não sendo 

autossuficiente ou autocentrada, a coragem consiste em afirmar seu próprio ser por participação 

compartilhada relacionando-se com outros seres. 

Sem dúvida, é no âmbito do sofrimento que a esperança é marcada pela paciência. Que 

o diga quem já viveu uma situação de sofrimento ou já passou por uma experiência de decepção. 

A paciência que advém da vida esperançada tem a missão de responder à situação das almas 
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em aflição, em desespero. A paciência remete sempre à alma que se volta para a luz, o que abre 

perspectivas para a escuridão. A paciência previne uma possível revolta porque ela é positiva e 

dinâmica. A paciência, que não é afrouxamento, mas apaziguamento, proporciona à alma uma 

sensação de confiança, de serenidade, de paz. Apaziguada com o exercício da paciência, a alma 

reconhece suas energias para lutar contra o desespero. A espera paciente gera um poder de 

“fluidificação” na alma e, neste sentido, ela faz fluir uma energia altamente criativa. 

Nas palavras de Marcel: 

 

Chegamos, aqui, creio, a um dos centros vitаis de nosso tema. Porém, de 

imediаto, surge uma objeção, que é necessário abordаr de frente. A esperаnça 

não pаrece poder ser assimilаda pura e simplesmente a uma ação interior de 

defesa pela quаl eu protegeria minha integridаde ameаçada pela obsessão; ou, 

mаis exаtamente, não tende até esta proteção, que, se resulta assegurаda, 

somente o é em forma indireta. A esperаnça, com toda evidencia, tem alcаnce 

não somente sobre o que está em mim, sobre o que pertence ao domínio de 

minha vida interior, mаs especiаlmente sobre o que se apresenta como 

independente de minha ação possível e singulаrmente de minha ação sobre 

mim mesmo; eu espero o retorno do ausente, a derrota do inimigo, a pаz que 

devolverá ao meu pаís as liberdаdes dаs quаis foi despojаdo. Se for lícito dizê-

lo, como se deu a entender acima, a esperаnça é um poder de fluidificаção 

(MАRCEL, 1944, p. 194). 

 

Em Marcel, a pessoa mais corajosa, no sentido ontológico, é aquela que conhece suas 

fraquezas, mas confiando em Deus, o Tu Absoluto, como seu Recurso Absoluto, está 

determinada a agir de modo a alcançar a sua salvação. A originalidade de Marcel no tema da 

paciência tem a ver com a afirmação, segundo a qual a coragem ontológica verdadeira não conta 

com sua própria força, mas com uma força maior, que é o Tu Absoluto. No Tu Absoluto, o ser 

atinge a plenitude do seu poder criativo. Não contando com suas próprias forças, não sendo 

autossuficiente ou autocentrada, a coragem consiste em afirmar seu próprio ser por participação 

no Ser e nos seres. A paciência criativa, que brota da esperança absoluta no Tu Absoluto, 

segundo Marcel, deve nos conduzir a uma paciência com o outro, ou seja, a uma experiência 

de altruísmo. 

Nas palavras de Marcel: 

 

Eu evocаva até certo momento, a pаciência comigo mesmo; tаlvez seja mаis 

instrutivo ainda meditаr sobre a pаciência com o outro. Com certeza, consiste 

em não ofender, em não mаltratar o outro, mаis exаtamente, em não trаtar de 

substituir pela violência o ritmo do outro pelo ritmo próprio. A esse outro não 

se deve trаtar como a uma coisa desprovida de um ritmo autônomo e, que, por 

conseguinte, se poderia forçаr ou dobrаr a gosto [...] A pаciência, em 

apаrência, e se somente se consulta a etimologia, é simplesmente um deixаr 

fаzer ou um deixаr estаr, porque se situa além da indiferença e porque implica 

um sutil respeito de durаção ou de cаdência vitаl própria do outro e tende a 
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exercer sobre este último uma ação trаnsformadora análoga à que, às vezes, 

envolve a cаridade (MАRCEL, 1944, p. 50-51). 

 

Conforme visto na citação acima, a paciência deve ser animada pela caridade para não 

se degradar em complacência (Cf. MARCEL, 1944, p. 52). 

 

6.4 A esperança no Tu Absoluto como fonte suprema de consistência e sentido da 

vida/como experiência através da qual a vida adquire realidade e consistência 

 

6.4.1 O Tu Absoluto: plenitude da esperança e do sentido 

 

Esta proposta da esperança absoluta no Tu Absoluto, surge no meio da história, como 

um chamado ao ser humano, e de maneira especial, se apresenta nesta época, ao chamado homo 

faber de nossos tempos, como resposta à grande quantidade de interrogações que o homem 

atual tenta responder por si mesmo, porém, que não consegue dar sentido a sua vida, apesar do 

grande progresso técnico e aparente tranquilidade de bem-estar e controle da situação. Esta 

aparente paz e tranquilidade somente põem suas bases em um futuro imanente, quer dizer, 

somente no que está nas mãos do homem, somente no que lhe é possível mudar ou de alguma 

maneira projetar por si mesmo. 

O futuro do homem viator é absoluto, no sentido que é completamente superior ao 

controle do homem, posto que não será resultado da providência e destreza do homem, mas da 

liberdade do Tu Absoluto. Porém, nem por isto, o homem que busca um sentido para sua vida, 

caminha passivamente.  

O futuro cristão se vive na esperança com um duplo aspecto: no primeiro aspecto entra 

a ação do homem que ocorre na tensão do possível no tempo da existência; e no segundo ocorre 

o salto, que se requer para ir da mera realidade para além dos simples fatos. A época atual 

suprime o segundo aspecto, o da fé, da doação de sentido; e somente no justo equilíbrio destes 

dois aspectos é que a esperança se realiza com fé segura e conquista seus desejos. Porque se 

realizar na esperança absoluta é se entregar na confiança de um sentido, que está na raiz infinita 

do nosso ser. E essa raiz infinita de nosso ser encontra seu alimento, em Deus, em quem tem 

sua origem e fundamento. 

 

6.4.2 O futuro do homem itinerante (homo viator): a vida com sentido 
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Para ter esperança, o humano há que ser ativo, constante, abnegado, incansável e ao 

mesmo tempo confiante, desprendido, livre e humilde para saber que nosso esforço requer o 

apoio mais importante a ação que Alguém (o Tu Absoluto), tem que realizar. A esperança 

autossuficiente que se desenrola, em nossos dias, parece não ter nada que pedir a ninguém, 

porque se espera unicamente na vontade do homem que se pretende capaz de satisfazer todas 

as suas necessidades. Este tipo de esperança se apresenta instável na história do homem, já que 

tem como princípio de partida e de chegada o mesmo homem que, por natureza, é contingente 

e efêmero. 

A esperança adquire um verdadeiro sentido, quando se constrói sobre seu único e 

verdadeiro fundamento que lhe dá a estabilidade requerida, e lhe proporciona também os 

elementos, que preenchem as expectativas mais nobres do ser humano. 

Deus, o Tu Absoluto, é o único no qual adquire sentido firme diante da esperança. 

Somente Nele se pode esperar com segurança e sem ficar desamparado na angústia. Para quem 

Nele confia ele é fiel e cumpre suas promessas. A esperança absoluta nos fortalecerá até o fim 

e ampararão nossos corações, porque deseja a salvação de todo homem. 

A esperança, que está faltando em nosso tempo, somente em Deus, o Tu Absoluto, se 

pode encontrar, quando se perde o sentido de viver, o valor e a força de continuar a existência. 

Encontrando o sentido da vida, em sua palavra, e respondendo com fortaleza a sua vontade, 

espera-se com felicidade, porque a esperança nunca falha, quando a vida adquire sentido no Tu 

Absoluto, que passa a ser o Deus da esperança. 

A Esperança absoluta no Tu Absoluto nos ensina o sentido de esperar em nossa vida, 

pondo como base a íntima união com Deus que nos toca realizar, discernindo nossa existência 

à luz do desígnio divino. 

O Tu Absoluto é o único sentido do futuro para o homem viator, porque d´Ele parte 

toda esperança no sentido amplo da palavra, porque não somente é o apoio objetivo de nossa 

esperança, mas também é Aquele a quem o gênero humano esperou na obscuridade de sua 

história. Nele nós podemos esperar, com absoluta confiança, porque Ele é o sentido de todo 

futuro. 

 

6.4.3 O sentido da vida que brota da Esperança absoluta no Tu Absoluto passa pela 

responsabilidade do homem que espera no Tu Absoluto 

 

O homem moderno tem dificuldade para crer, porque parece que depois de tanto 

tempo, de tantas ideologias, de tantas esperanças que parecia haver-lhe dado estabilidade e paz, 
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tudo ficou sepultado na recordação da história. Como fazer que o homem de nosso tempo creia 

na esperança? Como mostrar que nossa esperança não é em um Deus de fracos e deserdados, 

mas de um Ser que responde e realiza o sentido do homem na história? Sem negar a esperança 

do mais além de conseguimos mostrar o valor da esperança do aqui e agora? 

São perguntas que não podem passar despercebidas; é necessário refleti-las mais de 

uma vez com o fim de fazer viva a experiência da esperança. A responsabilidade que cada ser 

humano deve assumir é a de caminhar na esperança, de acordo com a fonte inesgotável de 

sentido que o Tu Absoluto projeta em cada um de nós. 

Embora a esperança se apoie nas experiências humanas, definitivamente ela não tem 

consistência se não se fundamenta no Tu Absoluto, porque somente Ele é a garantia de chegada 

do que Ele mesmo iniciou. Contudo, o homem não é somente um expectador da história e isto 

está claro no pensamento de Gabriel Marcel. 

Lamentavelmente, diante das esperanças de nosso tempo, não se leva em conta e quase 

sempre não é posta em questão e cai no esquecimento a Esperança absoluta. A esperança sem 

sentido, oferecida pela modernidade resulta mais atrativa para o homem de hoje por seu caráter 

de concretizar com a praticidade o futuro. A esperança absoluta no Tu não despreza a 

“competência”, porque esta significa realização ativa, mas vai além dela em vista de um novo 

futuro configuração do futuro esperado, ou seja, de um chamado à atuação da fé. 

Cada ser humano que teve a sua vida enriquecida de sentido, a partir de sua 

experiência, está convidado a dar seu testemunho de vida ajudando a todo homem para que 

encontre o sentido da vida com a esperança sempre viva da vida futura. Cada ser humano deve 

mostrar que no Tu Absoluto se tem novas esperanças, não para escapar do mundo, mas para 

alcançar a vitória sobre os poderes do mal no mundo e nas nossas vidas. 

Por isso, sabiamente, no documento Gaudium et Spes se afirma que a esperança 

escatológica não deve ser pretexto para fugir das tarefas temporais, mas deve, pelo contrário, 

proporcionar novos motivos de apoio para colocá-las em ação já que seu fundamento está no 

Tu Absoluto. Quando falta este fundamento a mesma dignidade humana sofre consequências 

graves como o desespero que é o sofrimento sem sentido. 

Na realidade, o mistério do homem somente se esclarece no mistério do Tu Absoluto. 

Não se explica o Tu Absoluto pelo homem, mas o homem pelo Tu Absoluto. Somente por meio 

do Tu Absoluto se pode saber o que é o homem. A manifestação do que o homem é está unida 

e inseparável da experiência com o Tu Absoluto. Somente diante do Tu Absoluto, sabendo 

quem somos é que se pode dar sentido a vida através de uma esperança absoluta. 
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6.4.4 Dinamismo da Esperança absoluta na existência 

 

A esperança absoluta funda sua espera serena na promessa do Tu Absoluto, na sua 

graça como dom, porém isto não deve ser causa para cruzar os braços, pensando que tudo será 

realizado pelo Tu Absoluto. A esperança é própria do ser homem que é um ser não realizado 

ainda, e esta não realização o impulsiona, constantemente, movendo-o dentro da tensão do 

possível, está em contínuo movimento, em constante tensão em direção ao futuro. Ao mundo 

moderno se apresenta como proposta o dinamismo da esperança absoluta no Tu Absoluto. 

A esperаnça absoluta está presente em todаs as dimensões fundаmentais da existência 

humаna: na consciência do homem, na sua liberdаde, na sua historicidаde e temporаlidade, na 

sua relаção com o mundo e com os outros. A esperаnça absoluta é uma dimensão trаnscendental 

da existência humаna, e as aspirаções que esta leva somente podem ser postаs em ato pelo 

homem no mundo, pelo homem encаrnado. Estаs aspirаções movem o homem pаra a ação, a 

colocаr em ato o que espera, ou seja, a esperаnça absoluta determina e sinаliza uma pаrticular 

atitude existenciаl e uma pаrticular conotаção dаs decisões, que se colocаrá em obra. 

O homem está chamado a decidir, a tomar uma posição na existência. E é o homem 

aberto à esperança absoluta no Tu Absoluto, que não deixa de ser homem entre os homens, que 

deve assumir plenamente e, responsavelmente, a realidade que está diante de nós. A existência 

humana não se reduz a uma dimensão pessoal. Como membro de uma comunidade, cada 

homem está chamado a colaborar na tarefa de transformar o mundo e de criar a história. Sua 

existência se integra ao avanço da humanidade, em direção ao seu porvir. Eis porque a questão 

do futuro da humanidade diz respeito ao sentido mesmo da existência de cada um de nós: o 

futuro da humanidade é também o meu. 

Neste contexto, deveria fazer-se manifesto que a esperança, mediante a qual a fé 

absoluta no Tu Absoluto se relaciona com o futuro, não pode ser realizada fora deste mundo e 

de seu futuro. Esta esperança se empenha e assume a responsabilidade do único futuro 

prometido, portanto, também do futuro do mundo. Não se pode viver pensando em um futuro, 

em outro mundo, se não se vive o futuro aqui e agora em direção ao Tu Absoluto, num mundo 

iluminado pelo Tu Absoluto. Deve-se responsavelmente pôr, em ato o futuro oferecido pelo Tu 

Absoluto no mundo, na luta para tornar-se bom, sabendo que se vive numa sociedade 

secularizada, onde é potente o niilismo, causa de negação e destruição de todos os valores, e 

contrário ao advento da esperança absoluta sólida no Tu Absoluto. A técnica ocupa um lugar 

primordial e muda a maneira de ser do homem em relação a Deus, o Tu Absoluto. Por isso, 

cabe à esperança absoluta fazer-se responsável de um novo presente. 
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Um só é o fundamento da história, porque, na realidade, um dos erros mais prejudiciais 

do período moderno foi o de cair em uma notável separação da esperança mundana, por meio 

de uma desencarnação histórica: a esperança absoluta foi colocada fora do futuro do mundo 

com a ideia de duas histórias paralelas: uma história sacra e outra profana. Esta divisão foi 

causadora de grandes mudanças e da proclamação da morte de Deus. Uma verdadeira 

interpretação da história deve abarcar todos os aspectos da existência do homem: o devir do 

mundo e o futuro do Tu Absoluto devem por isso estarem inseparavelmente unidos. 

Entre a vida esperançada e a vida temporal ocorre uma mútua relação de relativa 

independência e necessária solidariedade: a vida esperançada deve ser encarnada na vida 

humana e, sem dúvida, permanecer distinta. Porém, sempre tem primazia o fim último do 

homem: a vida divina, senão o homem se dilui na existência. É assim que a vida esperançada, 

encarregando-se do presente, em um ato amadurecido na memória de um encontro, desenha 

uma ontologia nova da temporalidade e da história que, ao ser centrado na dimensão do 

definitivo cumprimento, mostra todo o valor e seu sentido. 

A responsabilidade, movida dentro da fé absoluta no Tu Absoluto, constrói firmemente 

a esperança, que requer o mundo hodierno e que necessita um guia seguro que lhe devolva a 

confiança que perdeu em si mesmo, quando quis emancipar de toda influência, que pudera 

anular sua liberdade. A fé absoluta sustentará a esperança, porque é a confiança que se abre a 

novas expectativas, a novos horizontes que não se limitam a uma esperança terrena, mas a uma 

esperança que perdura, porque está confiada a Deus, o Tu Absoluto, que é seu fundamento 

único; e em meio a esta situação atual o homem moderno deve afirmar, valentemente, que a 

esperança do homem está em Deus, o Tu absoluto, e não nele mesmo. 

A Esperança absoluta da qual fala Gabriel Marcel, que é a de todo homem engajado, 

se move, pela caridade, pelo amor. É na Esperança absoluta, na qual a vida adquire sentido 

porque esta olha a realidade e os homens nas mãos d´Aquele cuja voz transforma a história.  

Desta maneira, o sentido adquire solidez, porque está sustentado não por um futuro 

relativo, mas transcendente, eterno, que não termina mais, já que o caráter futuro do Tu 

Absoluto implica sua eternidade e é o Tu Absoluto Aquele que sustenta este futuro eterno. Este 

futuro eterno que aponta para a esperança eterna não permanece longe da história. A verdadeira 

esperança no Tu Absoluto faz com que tudo, por sua vez, seja novo; o natural envolvido no 

sobrenatural; o humano mergulhado no divino. É uma harmonia sem limites, porque é o Tu 

Absoluto seu único fim e fundamento. Somente assim se pode caminhar, com segurança, e não 

mergulhar somente na confiança em um futuro imanente, que está nas mãos humanas. 



228 
  

Está claro, portanto, que não se busca o futuro em si mesmo, aceitando aceitando a 

ideia do melhorar por melhorar, ou seja, aceitando caminhar sem sentido, esperar sem sentido. 

O que a ontologia marceliana é muito mais: é viver em busca de um futuro cujo horizonte 

somente o Tu Absoluto pode proporcionar. Toda vez que se caminha, com esperança, em 

direção ao futuro este nos encontra, nos vem dado como dom para lhe responder com nossa 

ação em harmonia com este dom recebido. Pode-se dizer de outra maneira, que nossa liberdade 

se põe nas mãos de quem nos vem ao encontro de maneira que nossa confiança vem solidamente 

reforçada progressivamente. O futuro não é a meta de nosso caminhar. A história vista por 

Marcel vai em direção Áqueleque vem ao nosso encontro. Só falta responder-lhe a partir de 

nossa vida, esperá-lo a partir da nossa criatividade, sempre transformando a realidade com 

responsabilidade; e a base do do agir é a moral do amor, que é a moral da alegria, ainda que 

implique obrigações e esforço. 

Entende-se, portanto, que em Gabriel Marcel, a Esperança absoluta será então uma 

experiência viva testemunhada por pessoas que realmente querem transformar o mundo e a 

realidade que lhes está adiante. Será uma esperança não fechada somente no progresso, mas no 

respeito e cuidado do outro e dos que mais adiante verão a esta existência. A Esperança absoluta 

no Tu Absoluto se preocupa com a existência imanente e a transcendente; em que o homem não 

somente trabalha com a energia e recursos humanos, que estão no seu comando, mas também 

e, sobretudo, com a energia e recursos divinos de graça e virtudes. 

Esta combinação perfeita, do fazer viver a esperança do mais além na esperança do 

aqui, o homem não consegue com esforços retirados/extraídos de sua própria mão, nem 

tampouco querendo separar o mais além da realidade do mais aqui. O homem consegue fazer 

viva a esperança vivendo, responsavelmente, na existência com a graça derramada pelo Tu 

Absoluto, e entregando-se à ação desta graça consegue dar sentido completo a sua vida. 

A Esperança absoluta, eticamente qualificada, é uma voz que acende o desejo do 

definitivo como sua parte constitutiva e, para não ficar prisioneira de sua mesma tensão, é 

chamada a ir mais além da virtude, mais além da ética, para se encontrar na extraordinária 

situação, que nasce da realidade da fé e do abandono obediente. A Esperança absoluta não 

pertence a nenhum sonho, vem diretamente da pessoa concreta do Tu Absoluto.  Por isso, a 

esperança absoluta não está fechada somente na recordação ou no pensamento. A referência 

para o homem na história é uma experiência concreta que a história conta entre seus 

acontecimentos mais significativos: é o evento do Tu Absoluto. 

 

6.4.5 O Tu Absoluto como evento que dá sentido à existência 
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Já se disse anteriormente que o centro da Esperança absoluta é o amor. Este, porém, não 

parte de uma emoção puramente humana; nem é a razão que descreve o amor, mas é o amor 

que dá razão a tudo que o ser humano faz.   

Sem o Tu Absoluto e sua esperança absoluta, uma vida humana digna de tal nome é 

impossível e a conexão entre esperança na vida futura o empenho total da vida atual, aparece, 

já com clareza, quando o tempo se torna graça, kairós e dom do Tu Absoluto, tempo no qual o 

eterno irrompeu. O Tu Absoluto mostra o verdadeiro sentido da vida ao longo da existência, 

renova a esperança do homem sendo Ele a mesma esperança. 

Tudo isto, o Tu Absoluto realiza na história, no tempo, em um tempo em que o segredo 

da essência religiosa é a expectativa criativa. O Tu Absoluto é o fundamento e esperança de 

todos os homens, como já visto. Nossa salvação se fundamenta na Esperança absoluta, que é 

uma esperança real, concreta. Em Marcel, uma esperança que venha interpretada sempre em 

contraste com a realidade presente, e não também em sua relação positiva com esta, não pode 

ser entendida como esperança. 

O valor de nossa esperança se reforça, quando nos damos conta de que o Tu Absoluto 

não somente traz uma mensagem de esperança, mas Ele é a Esperança que não engana e nem 

decepciona e, assim, dá plena segurança ao homem. A sorte futura da humanidade está nas 

mãos daqueles, que sejam capazes de transmitir às gerações verdadeiras razões para viver e 

para esperar. A Esperança absoluta no Tu Absoluto é um forte apelo a cada ser para que forme 

parte da humanidade, especialmente, dos homens de fé e esperança, que vivem no meio do 

grande bombardeio de pessimismo, desânimo e perda de valores, que a sociedade atual 

experimenta por causa do niilismo e do chamado progresso científico, que propõe um falso 

otimismo. 

Na realidade, a instabilidade que vive o mundo atual tem suas raízes e estão intimamente 

relacionados com aquele outro desequilíbrio mais fundamental, que tem origem no coração do 

homem, pois é no homem mesmo, em que muitos aspectos estão em conflito. O mais notável é 

o que o homem experimentou na época moderna, quando para defender sua liberdade quis 

terminar com tudo o que fora ou estava dentro da tradição e com o que poderia influenciar na 

sua maneira de pensar ou na sua conduta para depois recomeçar, por ele mesmo, de novo uma 

própria história de acordo com sua razão. 

Porém, quando parecia tudo resolvido, e que a razão seria a que podia dar sentido e 

resposta a tudo o que o homem teria que fazer na existência, se deu conta que era impossível 

com o uso só da razão responder à questão da problemática existencial. Muitos crêem encontrar 
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respiro em uma explicação das coisas, que se lhe propõe de diversas maneiras.  Muitos outros 

também crêem encontrar a emancipação do homem somente na força humana e que 

estabelecendo o reino do homem ele mesmo encontrará a resposta a todos os desejos de seu 

coração. Há alguns que estão sem esperança de encontrar sentido na vida e enaltecem quem 

nega que a vida, a existência humana possa ter algum sentido. Estes querem se ater somente ao 

esforço humano, ao esforço de seu próprio engenho. 

O homem não pode viver sem sentido na existência, na vida. Desejará sempre encontrar 

na experiência da vida algo ou alguém que lhe ensine a suportar coisas ou situações 

desagradáveis; que esforçar-se para atravessar qualquer situação difícil tem mérito não somente 

aqui na existência terrena, e lhe indique que o esforço realizado será para alcançar o que mais 

adiante lhe será dado. 

Porém, por si mesmo lhe resultará impossível conseguir responder à problemática 

existencial. A pergunta de quem é o homem só adquire resposta à luz do Tu Absoluto. O homem 

busca, de certo modo, a partir da sua realidade algo que lhe faz sempre ver na existência é a 

necessidade de encontrar o significado de sua vida. O homem transcende cada coisa e está 

chamando para perceber porque foi criado e onde pode encontrar seu verdadeiro sentido da 

vida. No encontro definitivo com o Tu Absoluto e em fazer sua vontade respondendo à vocação, 

que lhe foi dada, está o sentido de sua existência. E quando o homem encontra o sentido de sua 

vida busca responder, criativamente, ao que mantém sua existência. 

A responsabilidade acontece onde o sentido da existência de cada homem se concretiza 

pondo-se em ato. Não há sentido verdadeiro da existência se não se vive responsavelmente, ou 

seja, se não se responde livremente com atos ao chamado que a vida nos faz. A responsabilidade 

da vida pereante à existência demonstra a resposta criativa e concreta do sentido de nossa vida. 

Por isso, defende-se que não existe um verdadeiro significado da vida, quando se vive 

irresponsavelmente. A irresponsabilidade na existência demonstra, no fundo, a perda de sentido 

no que se faz ou no que se está chamando a ser. Vive-se irresponsavelmente, quando se perde 

a noção de sentido. O princípio do sentido da existência e o da responsabilidade se encontram 

em íntima união, eis que o primeiro é consequência do segundo, e vice-versa. Por exemplo, 

quando a vida adquire significado por parte do homem, este não permanece imune, nem alheio 

diante do ambiente que o rodeia, mas coloca em ato o sentido que o move à ação; e, por sua 

vez, quando realiza a ação ou põe em ato o que é sua razão de ser demonstra o sentido de sua 

vida. Ou, em outras palavras, o valor que dará sentido à vida terá que ser demonstrado na vida. 

Neste valor que se busca obter com a ação se encontra unida intimamente e, de maneira 

muito particular, a esperança. A esperança está sempre unida a certo valor, que se quer obter. 
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Ou de outro modo, com um valor ou significado que se quer dar a nossa vida. E, por isto, na 

Esperança absoluta no Tu Absoluto se exprime a fundamental percepção do sentido de nossa 

vida. 

Somente no Tu Absoluto o homem pode conhecer a si mesmo, na medida em que sendo 

Ele o mistério absoluto revela o mistério que é o homem para si mesmo. E, já que Ele (o TU 

Absoluto), é a Esperança absoluta, somente n´Ele se encontra plenamente manifestado e 

apresentado, o sentido de nossa vida. Quem espera no Tu Absoluto não fica confundido e 

decepcionado. E somente o homem que teve sua vida esperançada, iluminada pelo Tu Absoluto, 

pode assumir a responsabilidade de fazer germinar de novo a esperança no coração do homem 

moderno. 

O mundo vive a necessidade de olhar para o futuro, com ânimo aberto, com uma 

motivada esperança cheia de sentido, e o homem esperançado, seguro de sua missão, deve 

transmitir aos outros o que é verdadeiramente o sentido da existência. No Tu Absoluto, a 

esperança já obteve seu cumprimento e sentido, porque somente n´Ele se encontra a chave, o 

centro e o fim de toda a história humana. 

54A Esperança Absoluta no Tu Absoluto reconstrói o sonho desfeito na vida do homem 

itinerante. A Esperança Absoluta no Tu Absoluto renova as forças, quando elas parecem se 

esvair, na vida do ser em situação. Somente a Esperança absoluta no Tu Absoluto pode dar 

alegria ao homem itinerante, quando é inevitável conter as lágrimas nas mais diversas situações 

da vida. A Esperança absoluta no Tu Absoluto faz nascer o amor na vida do ser em situação em 

que só há feridas e dramas. 

Somente a Esperança absoluta no Tu Absoluto pode transformar em bênção tudo aquilo 

que na vida do homem itinerante se apresenta como maldição, utilizando as mais diversas 

roupagens. Somente a Esperança absoluta no Tu Absoluto há novo começo para a vida do ser 

em situação, quando parece ser o final, quando parece ser a última gota. 

A Esperança absoluta no Tu Absoluto envolve com sua paz a vida do homem itinerante, 

quando a aflição quer persistir. Em última instância, somente a Esperança absoluta no Tu 

Absoluto é o que cura, quando a doença assola. Quando incurável fisicamente, ela se desfaz no 

amor. Assim, o ser em situação tem a sua enfermidade extirpada. Somente a Esperança absoluta 

no Tu Absoluto pode tornar possível tudo aquilo que se levanta como impossível. Às vezes, o 

sofrimento é tamanho, que somente a Esperança absoluta no Tu Absoluto pode traduzir o que 

                                                             
54 Releitura do texto “O quando de Deus”, publicado por Ewald Koch, em 01 de agosto de 2011; acessado em 02 

de maio de 2017 e disponível e: www.webartigos.com/artigos/o-quando-de-deus 
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se quer dizer. Somente a Esperança absoluta no Tu Absoluto abre uma porta, quando tudo 

parece se fechar. 

 Quando, na vida, o ser em situação diz: não vou conseguir, somente a Esperança 

absoluta no Tu Absoluto pode encorajá-lo a tentar. Quando, na vida do homem itinerante, seu 

coração é machucado por alguém, a Esperança absoluta no Tu Absoluto é quem derrama o 

bálsamo curador. Quando na vida há possibilidade, a Esperança absoluta no Tu Absoluto aponta 

o caminho. Quando parece só haver morte, a Esperança absoluta no Tu Absoluto faz enfrentar. 

Quando a noite parece não ter fim, a Esperança absoluta no Tu Absoluto faz nascer o 

amanhecer. Quando na vida, o homem itinerante parece ter caído em um profundo abismo, a 

Esperança absoluta no Tu Absoluto estende sua mão e o levanta. Quando tudo é dor, a 

Esperança absoluta no Tu Absoluto propicia alegria. Quando o peso da provação é grande, a 

Esperança absoluta no Tu Absoluto alivia com a sua presença. 

A Esperança absoluta no Tu absoluto traz calor, alegria, vitalidade, quando na vida do 

ser em situação o inverno, o tédio, a tristeza, a falta de energia insistem em persistir. A 

Esperança absoluta no Tu Absoluto ajuda a acreditar, a confiar, a nos entregar, quando já não 

existe mais fé; nem fé na vida, nem fé em si mesmo e nem fé no semelhante. A Esperança 

absoluta no Tu Absoluto dá a direção do sentido da vida, da serenidade e da paz, quando na 

vida o ser em situação estiver a um passo do “inferno”, do desespero psíquico e espiritual. 

A Esperança absoluta no Tu Absoluto dá tudo: consistência, sentido para vida, uma vida 

esperançada. Quando na vida do homem sentir que nada tem e nada é a Esperança absoluta no 

Tu Absoluto lhe desperta para o ser. Ela “carrega no colo”, ampara e protege, e quando se torna 

difícil ou quase impossível o caminhar, Ela o encoraja a seguir adiante. 

A Esperаnça absoluta já esboça uma presença, quаndo se busca um sentido pаra a vida. 

O homem é o único ser na Terra, que busca a rаzão de sua existência, e quаndo consegue 

encontrá-la, este se torna mola mestra de sua vida. Toda perspectiva muda, quаndo a vida 

encontra um novo sentido, e a esperаnça cresce na sua mаior amplitude. A busca de sentido se 

dá no homem, dotаdo de espírito, sempre o lаncará a trаnscender sua existência, o que o levаrá 

a forjаr sua vontаde pаra poder encontrаr o sentido de sua vida e poder esperаr em algo ou 

alguém. 

Reconstrói o sonho desfeito na vida do homem itinerante; renova as forças, quando elas 

parecem se esvair, dá alegria quando é inevitável conter as lágrimas nas mais diversas situações; 

faz nascer o amor em situações em que só há feridas e dramas; pode transformar em bênção se 

apresenta como maldição e, utilizando as mais diversas roupagens; dá novo começo à vida do 

ser em situação, quando parece ser o final, quando parece ser a última gota; envolve com sua 
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paz a vida, quando a aflição quer persistir; em última instância, somente a Esperança absoluta 

no Tu Absoluto é quem cura, quando o ser humano fica desolado. 

Em síntese, vimos neste último capítulo que, em Marcel, o Tu Absoluto é apresentado 

como plenitude da Esperança e do sentido da vida e que, o futuro do homem itinerante (homo 

viator) só tem sentido pela Esperança absoluta no Tu Absoluto, que desperta a responsabilidade 

do homem que crê. Vimos que a Esperança absoluta gera um dinamismo na existência humana 

dando-lhe consistência, sentido e constituindo-se em fonte suprema.  
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CONCLUSÃO  

 

Com estas considerações conclusivas, pretendemos apontar elementos suficientes para 

uma visão retrospectiva, analítica e crítica do trabalho realizado nos capítulos desta pesquisa. 

Ao longo desta exposição, demonstraremos como o objeto de pesquisa foi trabalhado. Diremos 

se as questões levantadas na introdução foram respondidas e como foram respondidas. 

Concluiremos dizendo se a hipótese ficou provada e como ficou provada. Também não 

poderiamos deixar de lado os temas levantados por Sartre, Heidegger e Camus, que foram 

colocados como problemas ao existencialismo cristão de Marcel. 

A nossa proposta de pesquisa supunha, desde o início, partir da pergunta pelo sentido 

da vida fundamentando-o a partir da experiência da esperança em Deus, no pensamento de 

Gabriel Marcel. Buscamos demonstrar como a experiência de esperança em Deus pode ajudar 

a perceber, de forma satisfatória, embora na incerteza e na penumbra, o sentido da vida. O 

sentido da vida é um tema muito amplo em Gabriel Marcel; pode ser estudado sob várias 

perspectivas, embora estejam interligadas. O alvo desta pesquisa foi à esperança em Deus - 

chamado de Tu Absoluto, como base do sentido da vida, na filosofia de Gabriel Marcel. Ao 

oferecer consistência, realidade e sentido à vida, essa experiência traz confiança e razões para 

viver. 

No primeiro capítulo, buscamos responder à primeira pergunta formulada para nossa 

pesquisa: qual é a compreensão da angústia no contexto do século XX, na filosofia de Gabriel 

Marcel e que relação ele estabelece entre a angústia do homem deste século e o sentido da vida? 

Ficou claro porque costuma-se chamar a filosofia de Gabriel Marcel de filosofia concreta. Uma 

filosofia não baseada em conceitos abstratos, mas na vida concreta. É sempre o método das 

aproximações concretas de Marcel que nos ajuda a entender o seu pensamento. São sempre 

imagens, experiências que nos servem de guia. 

Ao perguntar pelo sentido da expressão sobrevier, Marcel faz uma aproximação a 

partir da representação de um percurso. A vida do eu e do tu seria semelhante a um caminho 

palmilhado conjuntamente por ambos durante uma certa duração temporal para posteriormente 

um deles prosseguir sozinho, pois o outro não o acompanhou para além desse ponto em que 

ficara imobilizado. O próprio passado, concebido sob o signo do percurso, oferece-se ao eu 

como uma estrada que este percorre com o olhar e onde vai assinalando, um após outro, todos 

aqueles a quem sobreviveu e que ultrapassou, para um dia também ele ser ultrapassado. 

Uma filosofia que, no caso de Marcel, deixou-se impactar pelos horrores das guerras. 

O que não quer dizer que Marcel deixou de incorporar e transformar estudos anteriores. A partir 
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da ideia do homem problemático, do homem do barraco, e da morte de Deus, Marcel identifica 

um ser humano desesperado e abandonado à própria sorte. Á partir de uma análise da técnica 

em geral e das técnicas de aviltamento, da propaganda e do materialismo, Marcel denuncia as 

razões do desespero e da angústia do homem atual e lança um apelo para a descoberta e 

recuperação do sentido da vida, que começa a ser respondido filosoficamente á partir do terceiro 

capítulo. Faltaria em Marcel, nesse sentido, uma análise dos aspectos positivos da técnica. 

Também aparece ai um importante conteúdo para futuros estudos em Marcel: a relação entre 

angústia, inquietação e desespero no autor francês. Até que ponto convergem, divergem e/ou 

são sinônimos. 

No segundo capítulo, vimos as três principais correntes filosóficas que Marcel apontou 

como filosofias da angústia e da ausência de sentido. Buscamos apresentar as posições 

filosóficas que divergem de Marcel, apesar de coincidirem no estilo de fazer filosofia.  Com 

Camus e a análise do “Mito de Sísifo”, vimos o quanto a ideia de absurdo defendida por ele 

diverge da esperança proposta por Marcel. Mas vimos também que no que diz respeito ao tema 

do suicídio, Marcel também diverge de Camus conforme foi visto. No inicio da obra, o Mito de 

Sísifo, Camus dirá: “não existe mais do que um problema filosófico verdadeiramente sério: o 

suicídio” (CAMUS, 2008, p. 17). Assim, Camus defende que a vida é absurda e vazia de 

sentido, enquanto Marcel apresenta uma perspectiva positiva conforme vimos ao longo desta 

pesquisa.  

Admitindo a possibilidade de superar o desespero, Marcel aponta um caminho 

alternativo para o suicídio defendido por Camus. Ou seja, o suicídio não precisa ser o último 

ato do homem desesperado... Um raciocínio equivocado, além de ambíguo, do suicida (o que 

podemos ver nas entrelinhas do pensamento de Marcel), é pensar que “me pertenço” ou que o 

outro “me pertence”. Ou seja, pensar a vida como ter, como posse. 

Este raciocínio materialista levado ao extremo pode conduzir ao suicídio, já que o 

suicida acredita ser dono de sua própria vida e dela dispõe podendo fazer com ela o que desejar. 

A isso, Marcel chamará de “prostituição total de si” (MARCEL, 1964, p. 168). Na reflexão 

marceliana, conforme já foi dito ao longo deste trabalho, o suicídio é um ato metafisicamente 

muito significativo (assim Marcel aproxima-se filosoficamente de Camus). O suicídio implica 

uma vivência do tempo como uma sucessão de momentos insignificantes, como cronos, ao que 

Marcel chamava de tempo fechado. O tempo é kairós, tempo de graça, tempo aberto, que não 

se reduz à objetividade. Disso resulta que, aos olhos do filósofo francês, podemos definir a 

esperança como um passar do “tempo fechado” para o “tempo aberto”, da fugacidade do ‘ter’, 

para a plenitude do ‘ser’. Se a desesperança toca o fundo metafísico do homem, é por que a 
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esperança também o alcança. A esperança é como uma “memória do futuro”; ela possui um 

caráter profético. Não se pode dizer que a pessoa veja o que está por vir, mas o afirma como se 

o visse invisível. E, enquanto o anuncia de certa forma, o prepara. 

A esperança é vital, assegurando-nos que as atuais frustações de nossa condição 

humana não seja o final. Precisamente por que estamos sujeitos ao desespero, maior é a 

abrangência e a necessidade de praticar a virtude da esperança. Por uma questão de preservar 

intactos os nossos valores ontológicos - que são também religiosos no contexto - a esperança 

nos assegura que há “outro Reino”, cuja realidade, afirma Marcel, é prometida pela nossa 

intersubjetividade através de autênticas relações com os seres e o apelo ao Absoluto 

transcendente. A esperança, unida ao amor, garantindo profeticamente que uma dada ordem 

deve ser restabelecida, e essa ordem é da realização ontológica, não deixa margem ao absurdo 

de Camus. Isto é o que afirmo ser a ressonância profética de expectativa real. Esta, então, é a 

característica final da esperança. 

A esperança marceliana é salvação, do latim salus, e é resposta a Camus no sentido 

que é saúde, bem estar físico e riqueza de sentido para a vida. Quando Marcel reivindica a 

esperança de salvação como arquétipo da esperança mesma, ele adverte, no entanto, que embora 

seja válida a partir de um ponto de vista cristão, e seja própria da pessoa que tem esperanças da 

vinda de um mundo no qual a justiça e a paz serão restauradas e proclama sua chegada, não é 

dado a qualquer homem profetizá-la discriminadamente. O problema aqui é saber até que ponto 

esta salvação pode se dar num nível meramente natural sem cair na esfera do dado revelado, 

próprio da teologia. 

Em Sartre vimos uma filosofia da self-consciousness, ou seja, uma filosofia do ego, 

que irremediavelmente perde a possibilidade de um encontro autêntico entre um eu e um tu, 

pelo qual todo outro se encontra no registro do ele. É nesta linha de pensamento que Marcel 

considera Sartre como um expoente a mais da filosofia idealista, uma filosofia que postula a 

posição absoluta de si. 

Em resposta a Sartre, Marcel vai defender e demonstrar que existe uma comunhão 

entre os seres, que se dá através da comunhão com o ser, que, num nível sublimado, assume a 

dimensão de crença religiosa, em Deus, como a fonte de todo o ser. Tudo nos leva a crer que, 

em Marcel, metafísica, religião e vida são formas de testemunho criativo e que, por isso mesmo, 

não passam pelo crivo do verificável e do observável. Tudo é questão de presença e testemunho 

realizados à luz das experiências nos mistérios inesgotáveis da vida. 

Vimos no subcapítulo dedicado ao Recurso Absoluto não somos autossuficientes, que 

a passagem do eu para o tu é imprescindível para que a vida humana tenha sentido. Existe em 
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Marcel, portanto, um chamado à relação de comunhão entre os seres e a intersubjetividade surge 

como trama fundamental do existir humano. Marcel valoriza as relações de comunhão entre os 

existentes, as experiências interiores e pessoais.  

Para começar relações autenticas com um tu, o eu tem que ultrapassar sua opacidade 

e seu egoísmo. Contrariamente ao pessimismo sartreano com relação ao outro, Marcel vai dizer 

que o amor que nós temos para com os outros, leva-nos à comunhão universal com o Tu 

Absoluto. Em Marcel, existe uma diferença essencial entre a reflexão primeira e a reflexão 

segunda. O outro não pode ser conhecido no nível da reflexão primeira, por que assim 

permaneceria no nível da objetividade e não reconheceria o mistério. Somente a reflexão 

segunda me permitirá desvendar este mistério que sou eu, que somos nós, que é o ser, que é 

Deus, através da participação e da oração. 

A busca da intersubjetividade é plenamente alcançada e experimentada através da 

reflexão segunda que me revela o Tu Absoluto como primeiro princípio. Como crente, eu sou 

fiel ao Tu Absoluto pela fé absoluta. A fidelidade ao ser que amo e os outros seres é essencial 

para uma comunhão universal. A fragilidade da relação intersubjetiva está relacionada com a 

traição e pode ser superada pela fidelidade criativa, de modo que o Tu Absoluto aparece como 

o Princípio e o Recurso único e exclusivo de todos. Fonte própria da mediação marceliana é, 

finalmente, a fonte espiritual: o desafio é a restauração de uma integridade interior cujo 

ambiente vital é a comunhão. Não é possível separar a “reflexão segunda” ou “recuperadora” 

do mistério da alma, da abertura aos outros. É por isso que, em Marcel, o vocabulário apropriado 

para definir a comunhão com o “tu” é a comunhão com o Tu Absoluto. 

Portanto, Marcel propõe uma abertura à comunhão universal: para um ser se tornar 

plenamente ele mesmo, deve estar aberto à comunhão universal, sem a qual ele não pode se 

realizar, e está condenado, em última instância, a se corromper e se perder, e é esta mesma 

comunhão universal que é sustentada pelo Tu Absoluto. 

Vimos que, em Heidegger, há a possibilidade de se interpretar a morte como cessar, 

como fim do Dasein. Morto, o Dasein nem está terminado como perfeito, nem simplesmente 

desaparecido. Na realidade, enquanto “ainda não” essencial, o Dasein, a partir de quando passa 

a existir, já é o início do seu fim. Seu ser é ser-para-o-fim. Quando o homem nasce, já é bastante 

velho para morrer. A morte não é, pois, um “cessar”. O Dasein não cessa de existir por efeito 

de um acontecimento ou de um acidente exteriores: a morte é para ele um modo de ser que lhe 

afeta imediatamente como é. A morte, em Heidegger, é uma possibilidade que o mesmo Dasein 

assumiu e assim define seu poder ser mais autentico, mais pessoal. 
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Em resposta a Heidegger, Marcel vai afirmar que é a mantenedora presença da pessoa 

amada em comunhão ontológica que dá sentido à fidelidade e é a garantia firme de esperança. 

A análise que Marcel faz do amor, da imortalidade e da comunhão com o Tu Absoluto, traz 

uma nova perspectiva para o tema do “ser para a morte”, de Heidegger. Em Marcel, o homem 

é um ser para a imortalidade e não para a morte. As análises fenomenológicas do amor 

conduzem diretamente ao tema da imortalidade.  Amar a uma pessoa é declarar a sua 

imortalidade por que o amor ressignifica a morte e isso significa que nas raízes de todo amor 

está implicado um Absoluto, um infinito, que além de sustentáculo, é convergência última de 

todo ser. 

Em Marcel, a morte impõe-se como afirmação da presença, marca indefectível de 

comunicação e comunhão perpetuada; vinculada a uma fidelidade não destruidora, mas criadora 

e de uma esperança aberta no tempo à plenitude da eternidade, numa manifesta exigência de 

perenidade real, alicerçada no amor. É neste sentido de presença, comunhão e comunicação que 

o tema da vida além da morte, em Marcel, nos interessa para contrapor ao ser – para - a morte 

de Heidegger. 

O morto não é alguém que se perdeu porque ele não é objeto ou coisa. Em Marcel, há 

uma diferença significativa entre a imagem da coisa e uma visão interior do ser posto na sua 

misteriosa permanência. O morto experimentado como presença mantida, deixa sem sentido a 

palavra perdido, perda. É através do amor devotado à pessoa amada que nós rejeitamos um 

desligamento definitivo da nossa intimidade, e, ao mesmo tempo, sua coisificação, objetivação. 

Por consequência, a união permanente com o ser amado tem a ver com a comunhão 

intersubjetiva, com o ser com e com a fé. Mas é somente passando da compreensão do tempo 

cronos para o tempo kairós é que podemos afirmar que, a pessoa amada, o amigo, mergulhou 

nas profundezas do tempo, na eternidade, ultrapassou a superfície do tempo. 

A morte não pode ser reduzida meramente a uma dimensão biológica. Marcel dá à 

morte o mais elevado significado espiritual que lhe é possível. A redução da morte ao seu 

sentido meramente biológico não somente empobrece esta experiência, mas também atinge o 

sentido da existencia humana que fica rebaixada à dimensão material e animal. 

Portanto, Marcel defende que a vida continua, defende a imortalidade. Contudo, não é 

possível verificar, objetivamente, a imortalidade. Quem pretende ter relações visuais, auditivas 

e tácteis do falecido cai numa ilusão porque justamente trata-se de uma necessidade de 

confirmação objetiva da imortalidade, o que não seria possível. A imortalidade é parte 

integrante de nossa existência e, como tal, forma uma unidade verdadeiramente pleromática. 
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Com efeito, a imortalidade não tem que ser comprovada como um dado objetivo. Embora algo 

irresistivelmente nos leve a ansiar por esta demonstração, estamos na esfera do indemonstrável.  

Na morte eu contemplo um ser que me foi dado como presença. Depende de mim, da 

minha atitude interior de manter esta presença que poderia degradar-se em esfinge. Assim, não 

se pode cair no engano de pensar que a afirmação marceliana sobre a presença daqueles que se 

foram depende de nós, de certa forma, eles vivem apenas no universo das nossas recordações, 

numa existência completamente subjetiva. 

Dessa forma, a imortalidade defendida por Marcel não é algo meramente interior. A 

imortalidade passa pelo amor. Pelo amor, sentimo-nos impedidos de reduzir o morto amado a 

uma imagem conservada pela nossa imaginação. Para Marcel, a presença é um certo influxo. E 

se é legítimo defender que depende de nós permanecermos permeáveis  a esse influxo, não 

depende de nós suscitá-lo. Marcel encaminha-se definitivamente para a afirmação do 

contrapeso ontológico da morte, isto é, da presença de todos os seres que amamos, numa 

comunicação viva que nos transforma e influencia poderosamente a nossa existência terrena. 

Contudo, ainda falando do segundo capítulo desta pesquisa, um trabalho futuro poderia buscar 

identificar os elementos convergentes entre as filosofias da angústia e do desespero e o 

pensamento de Marcel. 

No terceiro capítulo, buscamos demonstrar as bases filosóficas da esperança em 

Marcel. Como a esperança está interligada com outros temas no pensamento de Marcel abrindo 

possibilidades para a superação do desespero. Que na base da esperança está uma experiência 

da estrutura intersubjetiva da existência. Vimos que a esperança é uma exigência do ser.  

A esperança não deve ser objetivada e não se reduz a um problema nos moldes 

modernos. É um mistério, situa-se no nível do metaproblemático e, portanto, é irredutível a 

sistema. Ela só pode ser compreendida de forma concreta, através de análises fenomenológicas 

de suas formas como se manifestam na experiência humana. Como um filósofo que também é 

músico e dramaturgo, Marcel defende uma criatividade ligada à esperança: quem espera é como 

um criador, um inventor. Enquanto a experiência do cativeiro nos conduz a um “eu creio que” 

e a um “eu espero que”, a esperança é o “eu creio em” e o “eu espero em”. 

Assim, quanto mais a vida possa parecer um cativeiro, mais a alma será capaz de ver 

brilhar essa luz velada e misteriosa que é a esperança. Para futuros estudos do tema em Marcel, 

as seguintes perguntas poderiam ajudar: o que é a experiência em Marcel? É um novo 

empirismo? A esperança marceliana é independente da fé? É natural ou sobrenatural? Virtude 

ou dom? Conquista do homem ou graça de Deus? O que Marcel entende por “alma” quando 

fala que a esperança é uma disponibilidade as alma? 
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No quarto capítulo, dando continuidade às vias abertas para uma vida esperançada 

vimos os temas que entendemos serem de suma importância para que a tese tenha uma natureza 

propriamente filosófica, apesar das tensões visíveis entre filosofia e teologia no pensamento de 

Marcel. Vimos que a Esperança não somente está inter-relacionada ao amor, à fé, à fidelidade 

e à disponibilidade, mas também à análise dessa aproximação, suscitam contrapeso positivo, 

como resposta, para os elementos negativos do desespero, do suicídio, e da traição de um 

existencialismo radical e ateu. Em Marcel, esperança e fidelidade estão “diretamente” 

associadas: inseparáveis, elas se fundem no amor. 

A esperança não é outra coisa do que um humilde recurso à onipotência divina. O 

apelo humilde a Deus, o Tu Absoluto, como Recurso é fundamental em Marcel. É dar um voto 

ao criador. Esta chamada implica uma humildade radical do sujeito; humildade suscitada pela 

mesma transcendência daquele que ele invoca. O sofrimento é compreendido como mistério 

que nos implica que nos desafia a tomar posição. O sofrimento e o mal permeiam nosso 

trabalho. 

Sem sombra de dúvida, eles estão relacionados à experiência de cativeiro que 

potencializa a esperança, conforme já vimos no capítulo passado. Um novo sentido para o 

sofrimento e o mal será dado á luz da Esperança absoluta no Tu absoluto. Não é pretensão nossa 

aprofundar o tema do mal em Marcel, mas apenas mencioná-lo na medida em que está 

entrelaçado com o tema do sofrimento. O tema do amor em Marcel é importante para nossa 

pesquisa porque ele (o amor), assim como a esperança, anunciam o processo de 

descentralização do eu; um eu que atinge um tu na intimidade da comunhão, na intimidade do 

nós. 

Portanto, o amor não deixa espaço para o desespero e nem para a falta de sentido na 

vida porque me compromete com o destino do outro; o eu se abre à pessoa amada e, dessa 

forma, o amor a um ser torna-se um esperar aberto, permeável à realidade criativa, imprevisível 

e surpreendente. É num tempo aberto à novidade, à oportunidade e plenitude conciliadora do 

kairós que a esperança e o amor eclodem. Assim, a esperança irrompe como esperar em, 

contrariamente à pretensão do contar com, do reivindicar. 

Defendemos que, em Marcel, a esperança é um tempo aberto à novidade, à 

oportunidade e plenitude conciliadora do Kairós. A esperança requer um tempo aberto porque 

o futuro não é lugar de pura repetição. E a alma mais disponível é também a mais consagrada. 

A mais abnegada interiormente e a mais protegida do desespero e do suicídio por que sabe que 

não se pertence a si mesma. 

A esperança pressupõe uma disponibilidade total. Estar aberto para o tu e para o Tu, 
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equivale a estar disponível para os outros. Esta disponibilidade constitui uma nota característica 

da pessoa.  Se, em geral, a fidelidade é o fundamento do ser, ela é especialmente uma questão 

de lealdade para com Deus. Onde quer que haja fidelidade, se estabelece também a misteriosa 

relação entre a graça e a fé. A fé entranha testemunho contínuo, e, portanto, inclui a fidelidade. 

A fé somente é possível em uma criatura livre, que pode entregar-se como também recusar-se.  

Para Marcel, nossa existência é impensável sem a existência de Deus, já que nossa 

existência é participação no ser de Deus. Viver é estar aberto a uma realidade com a qual entro 

em uma espécie de comunicação. Minha presença no mundo entra na espacialidade; porém, 

nesse espaço eu participo e entro em uma relação de comunhão. Marcel afirma que a vida 

humana tem sentido em si mesma na medida em que o homem participa do ser. Esta 

participação no ser, que em definitivo, é participação em Deus, se dá pela graça. Somente na 

relação com Deus, no âmago da transcendência divina, é possível pensar a individualidade. 

A transcendência absoluta não é nada mais do que um aspecto daquilo que nós sempre 

chamamos infinito. A transcendência, por definição, nos ultrapassa de todas as maneiras e frente 

a ela nada podemos fazer senão reconhecer nosso nada. Entendemos que duas ideias foram 

fundamentais para responder à questão central de nossa pesquisa: Transcendência e 

Participação. Já na sua obra “Diário Metafísico” essas duas ideias aparecem inúmeras vezes. É 

sempre a transcendência divina que permite pensar a individualidade, é sempre recorrendo ao 

Transcendente que Marcel nos desafia a tirar o foco do ter e retomar a questão do valor, de 

Deus. É a participação em Deus, o Tu Absoluto, que me permite ser mais e descobrir sentido 

para minha vida. 

 Como pudemos observar no corpo desse trabalho, a ideia de participação, 

desenvolvida de forma original por Marcel, é fundamental em nosso trabalho porque é na 

medida em que o ser humano participa que ele é.  Marcel começou suas investigações 

filosóficas com a noção de participação a qual, por sua vez, levou ao estudo das relações entre 

o “eu” e o “Tu”. Quanto mais o ser humano participa do Tu absoluto, mais ele encontra sentido 

supremo para sua existência e, assim, não há razão para desesperar-se. 

Em Marcel, sentido da vida, transcendência, comunhão e participação em Deus são 

ideias afins e correlatas. Acreditamos que estudos futuros poderão aprofundar dois temas 

importantes suscitados nesse capítulo: participação, transcendência e o problema do mal. No 

tocante ao tema da fé, será de grande proveito questionar-se sobre a possibilidade de um 

fideismo em Marcel. É sempre pertinente perguntar-se até que ponto Marcel rompe com a 

tradição aristotélico-tomista. 
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No capítulo quinto, vimos que, em Gabriel Marcel, Deus, considerado Tu absoluto, é 

o Recurso supremo da existência. Para Marcel, para que se realize a troca de perspectiva 

indispensável, para que aquilo que parecia uma deficiência infinita se mostre como plenitude 

infinita, é necessário que a consciência, realizando um movimento de conversão decisivo, se 

imole ante Aquele que somente pode invocar como seu Princípio, seu Fim, seu único Recurso. 

Vimos que existe um estado de indigência interior ao qual chamamos de insuficiência do eu e 

que este estado nos lança em direção a um Recurso absoluto como salvação e fonte de sentido. 

A insuficiência do nosso eu, a contingência do outro, nos levam a buscar um Recurso Absoluto. 

O Recurso absoluto é Deus, o Tu Absoluto. Um recurso que transcende a tudo e a todos e não 

sofre qualquer condicionamento. 

Assim, na filosofía de Marcel, o homem concreto não está condenado ao desespero, à 

solidão, à contingencia, ele pode recorrer ao Recurso absoluto. Na concepção marceliana, o 

homem é uma carencia infinita que também pode ser luz, fonte de luz, na medida em que 

participa de um Transcendente. O encontro com o Tu Absoluto como fonte de sentido da vida 

passa também, em Marcel pela noção de “Recueillement” (recolhimento). O recolhimento 

consiste em uma “entrega a, relaxar na presença de”. No seio do recolhimento tomo posição 

com respeito à minha vida. Temos exigências que o mundo não consegue satisfazer. Por isso, 

o ser humano postula uma união com Deus. Crer é sentir-se como no interior de Deus, que 

direciona a vida para o amor. Nessa fé e fidelidade está o sentido da vida. 

O Tu Absoluto garante a minha existência. Minha vida só tem sentido n´Ele e para 

Ele. É sempre presença que se dá a conhecer no encontro. Transcende aos conceitos puros e 

pode ser experimentado como saída para os dramas humanos. Também a relação entre os seres 

pode propiciar o encontro com o Tu Absoluto.   

O Tu Absoluto se revela àquele que o invoca na oração, no ato de fé. Ele se revela 

vivo, presente e atuante, se faz presença. Uma presença amorosa, ativa, e transcendente. O Tu 

Absoluto é o Ser com o qual o existente, o homem itinerante, pode encontrar-se. E, neste 

encontro, o mistério poderá ser revelado. O Tu Absoluto é um mistério na realidade da 

experiência existencial. Deve haver entre Deus, o Tu Absoluto, e o crente uma relação de duas 

liberdades. A liberdade do tipo de amor que se realiza entre os amantes. 

O Tu é Absoluto, é Inverificável absoluto, ou seja, escapa, por essência, a toda 

apreensão objetiva. Isso significa que o acesso a Ele se dá pela invocação, pela oração, 

tornando-se presente. Entre O Tu Absoluto e a consciência somente podem estabelecer-se uma 

relação diádica (eu-tu), que recebe o nome de participação. A fé em Deus implica manter 
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relações diádicas com a realidade. Na medida em que Deus é o “Tu Absoluto”, através da 

oração, nós dialogamos com Ele.  

Sem dúvida, a experiência concreta da intersubjetividade conduz Marcel na direção do 

Tu Absoluto, este infinito envolvido na realidade espiritual. A intersubjetividade pode ser 

vivida, experimentada na perfeição de sua essência, se eu mergulho profundamente no Tu 

Absoluto. Seres individuais são seres por sua participação no “Tu Absoluto”. Em Marcel, a 

pessoa mais corajosa ontologicamente falando, é aquela que reconhece e testemunha que 

somente Deus pode ser apresentado como poder criador, recriador e restaurador. Dito de outra 

forma, a pessoa corajosa, o homo viator, reconhece-se como não sendo auto-suficiente ou auto-

centrado. O homem que busca um sentido para sua vida, necessariamente deve estar aberto à 

comunhão com os seres ou seja, à comunhão com o tu e com o Tu. 

Portanto, em Marcel, o Tu Absoluto é Aquele a quem eu respondo. Aquele a quem eu 

invoco; O que eu amo; Aquele que está presente e a quem eu sou fiel mesmo para além da 

morte; Em quem confio em quem eu tenho fé; Em quem eu espero; Quem eu amo e Quem eu 

invoco como Recurso Absoluto.  

A abordgem do tema de Deus na filosofia, antes de Marcel, era feita de forma abstrata, 

porém, nosso autor francês vai partir da experiência concreta que cada um tem da presença de 

Deus. Em Marcel, Deus, o Tu Absoluto é sempre uma presença que não pode ser objetivada. 

Também seria de grande importância para a história da filosofia contemporânea um estudo que 

pudesse analisar as ideias de Martin Buber em confronto com Gabriel Marcel. Poderia-se 

perguntar até que ponto o Tu eterno de Buber identifica-se com o Tu Absoluto de Marcel e qual 

é o lugar da relação intersubjetiva entre ambos. Até que ponto as semelhanças são entre os 

autores são meras coincidências. 

No último capítulo, vimos que o Tu Absoluto é presença absoluta na vida do homem. 

A presença absoluta é resultado da invocação de uma alma que sofre e que carece de algo que 

a alimente. É sempre na relação intersubjetiva que se dá a comunhão entre o eu e o Tu Absoluto. 

Aqui o conceito de participação encontra todo seu sentido: é na participação ao Tu Absoluto 

que nós somos e e nos enriquecemos interiormente.    

Enquanto a dinâmica do desespero é formada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

pelo ter e o tempo como cronos e orgulho, egoísmo e limitado à espera do problema, a dinâmica 

da esperança absoluta é a do ser, da eternidade, da humildade e do amor e do mistério. Na 

comunhão com o Tu Absoluto eu sou porque nós somos. A esperança absoluta somente é 

possível num Deus que também seja Tu Absoluto, uma presença sempre atual com a que 

comungamos em uma relação viva, superando as falsas tentativas de previsão e controle, da 
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representação e do desejo, para abandonarmos confiadamente na amorosa providencia 

d´Aquele que é nosso Pai. 

A esperança absoluta é inseparável de uma fé absoluta, que transcende a toda 

condicionalidade. Desde o momento em que estou diante do Tu Absoluto que me fez sair do 

nada, já para sempre me proíbo desesperar. A esperança absoluta é uma resposta da criatura ao 

ser infinito a quem é devido tudo o que ela tem, e sobre essas coisas não é possível impor 

qualquer condição. Ela gera uma confiança absoluta que vai cimentar minha vida, que funciona 

como combustível para o meu viver. 

Entendemos que a filosofia marceliana pode desembocar em três extremos: 

agnosticismo, fideísmo e misturar filosofia e teologia, revelação com reflexão. Fé e esperança, 

por hora, apresentam-se como dons, como uma graça recebido, mas em outros momentos, 

parecem uma virtude. Um certo agnosticismo somado a um fideismo também podem ser 

identificados na sua abordagem acerca do conhecimento sobre Deus.  

Marcel também entende o fatalismo como pecado e fonte de pecado. Aqui também 

podemos ver uma mistura entre o que é de natureza filosofia e o que é de natureza teológica. 

Também é evidente o alcance teológico da esperança absoluta marceliana. Ele toma emprestado 

da Escritura o termo “pleroma” e lhe atribui como significado não apenas o “cumprimento”, 

mas “o cumprimento ontológico” que não pertence a esta vida, mas a toda eternidade. A questão 

que aqui se impõe é analisar até onde é possível uma filosofia da esperança em Marcel, sem 

cair na teologia, sem conceber esperança apenas como uma virtude teologal e/ou como dom, 

graça.  

No entanto, defendemos que há uma autêntica filosofia nos escritos de Marcel. A 

Bílbia não é a fonte de suas reflexões, tampouco ele cita a Tradição ou o Magistério da Igreja 

como fontes de suas pesquisa. Se assim o fizesse, isso sim, caracterizaria uma natureza 

teológica no seu pensamento. Poderíamos dizer, quem sabe, que sua filosofia se abre e até 

prepara o filosófico para a teologia.  Para futuros estudos, comparando o pensamento de Marcel 

com relação às filosofias precedentes, será oportuno questionar se existem elementos de 

continuidade, ruptura e/ou originalidade na ideia de absoluto defendida por Marcel. 

Entretanto, a obra de Gabriel Marcel significa uma contribuição original para a história 

da filosofia contemporânea. Primeiro, é uma filosofia que serve de contraponto àquelas 

filosofias que se limitam a profetizar angustia e desespero. Segundo, porque revoluciona a 

antropologia filosófica postulando um homem mais integral à partir da idéia de encarnação e e 

sua vocação à experiência religiosa.   
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A atividade e o trabalho de Gabriel Marcel são significativos para o “Existencialismo 

Religioso”, que se baseia na tentativa de dar suporte a uma teoria da existência e do seu valor e 

na reinterpretação do conceito de transcendência. A partir de nosso trabalho, defendemos que 

Gabriel Marcel é, sem dúvida, o pensador francês que traduziu mais diretamente o drama da 

existência humana. Marcel espera que a realidade, a vida concreta, estejam constantemente 

ligadas no âmbito de sua filosofia. A dimensão espiritual da vida, da natureza e suas condições 

de possibilidade, são bem descritas na linguagem da subjetividade. O filósofo francês acredita 

que tudo que evoca a ideia de sistema é intolerável, preferindo o nome de “socratismo cristão”, 

que é o melhor termo para o seu método de repetição e introspecção constantes. 

A reflexão marceliana lembra ao homem que ele tem sua dignidade em viver 

plenamente a vida s celeste. A transcendência permite ao homem ver a incapacidade, o limite, 

a força e a culpa que caracteriza o ser, é a resposta espiritual dada ao limite do poder humano. 

De acordo com Marcel, a existência não pode ser tratada como um problema no qual 

encontramos uma solução em uma mesa, mas sim algo que envolve a mim mesmo porque, eu, 

a pessoa que coloca a questão, está vivo, existe, sente a vida correndo nas veias. Para o filosofo 

francês, a existência não é um problema, mas sim um mistério, um enigma. A abordagem de 

Marcel passa por uma reflexão aprofundada das situações existenciais do homem e abre-se ao 

mistério de um Ser transcendente, de um Tu Absoluto, assegurando sua sustentabilidade pelo 

amor. Ao longo de sua vida, Marcel se viu interpelado a responder a esse chamado de 

transcendência, que, segundo ele, teria percebido desde a infância através de uma dor precoce 

(óbito materno), mas também através da música e da graça. Tudo nos leva a crer que a vida de 

Marcel foi iluminada pela ideia de que qualquer reflexão filosófica séria deve levar à 

transcendência. 
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