
 

 

FilosoFia
aUla 07:

liBERDaDE EM saRTRE

EXERCÍCios PRoPosTos
AnUal

VOLUME 1

OSG.: 093791/15

01. O existencialismo de Jean-Paul Sartre afirma que o homem primeiro existe e depois se define. Isso significa dizer que não há uma 
natureza humana que determina o que ele deve ou não deve ser. O próprio homem que deve ser responsável por si.

 Resposta: E

02. Segundo Sartre, a “existência precede a essência”, significando que o homem não possui qualquer pré-definição de como deverá agir. 
Desta maneira, a característica principal do ser humano é a sua inalienável liberdade e responsabilidade por suas escolhas. A famosa 
frase de Sartre de que “o homem está condenado a ser livre” expressa a íntima correlação entre a ideia de liberdade e responsabilidade 
do homem. Ao mesmo tempo em que existe, o homem deve encontrar, por si mesmo, o sentido de sua existência, não podendo 
outorgar a outra entidade (a Deus, por exemplo) a responsabilidade por suas escolhas. Assim sendo, podemos dizer que somente a 
alternativa (C) expressa tal pensamento.

 Resposta: C

03. Jean-Paul Sartre (1905-1980), escritor, dramaturgo e filósofo foi um dos principais expoentes do existencialismo. Influenciou 
profundamente sua geração e a seguinte. Sartre ilustra sua filosofia com ações que se estendem ao engajamento político e social. 
Para Sartre, o existencialismo é uma doutrina filosófica que se desenvolve sobre a tese de que a existência precede a essência. A 
existência humana ganha sentido a partir das ações realizadas por cada pessoa. Não há uma essência pré-definida a partir da qual 
o seu humano corresponda de algum modo; sua irrupção no mundo é inteiramente gratuita e tudo o que ele vier a ser o será em 
virtude do que fizer de si mesmo, de suas escolhas, das ações que praticar. A responsabilidade que recai sobre nossas ações decorre 
da própria indeterminação originária do humano, pois, tendo em vista sua plena abertura para as possibilidades, pode ser entendido 
como um projeto. Ao projetar-se, o ser humano se lança para o futuro em vista de suas possibilidades de realização. Assim, como diz 
Sartre, o ser humano está condenado à liberdade: “Condenado porque não se criou a si próprio; e, no entanto, livre, porque uma vez 
lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer.”

 Resposta: B

04. A questão trata do conceito de responsabilidade, em Sartre, posto que sua teoria foi questionada pela Igreja como permissiva e 
irresponsável. Assim, Sartre revida as críticas feitas a ele, dizendo que não existe escolha inconsequente: somos responsáveis pelo todo 
que pode ser afetado pelas nossas escolhas.

 Resposta: B

05. Se a condição humana é esta de ter de sempre fazer escolhas, então o homem vive numa angústia existencial. Ter de escolher a todo 
instante é angustiante, pois cada escolha irá refletir diretamente no que se é. A angústia é o reflexo da liberdade humana, dessa ampla 
possibilidade de escolher e ser responsável por cada escolha. A angústia seria ter que asumir todas as consequências de suas escolhas, 
por isso o “condenado a ser livre” pois querendo ou não você sempre fará escolhas e terá que assumir as consequências, mesmo se 
forem desagradáveis.

 Resposta: D

06. Não se pode pensar na escolha como submissa a fatores externos. Ela é independente de qualquer exterioridade.

 Resposta: E

07. O pensamento existencialista defende, em primeiro lugar, que a existência vem antes da essência. Significa que não existe uma essência 
humana que determine o homem, mas que ele constitui a sua essência na sua existência. Esta construção da essência se dá a partir 
das escolhas feitas, visto que o homem é livre. Nessa condição na qual o homem existe e sua vida é um projeto, ele terá de escolher 
o que quer ser e efetivar sua vontade agindo, isto é, escolhendo.

 Resposta: C

08. Dentre as afirmativas, somente a (II) e a (III) são falsas. O existencialismo de Sartre é justamente o existencialismo ateu, e não o 
cristão. Também não se pode dizer que a ética sartreana seja individualista. Pelo contrário, a liberdade do homem implica em uma 
responsabilidade diante do mundo, o que acaba por gerar um estado de angústia no homem, justamente por não poder fugir de tal 
responsabilidade.

 Resposta: C
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09. Sartre diz que o ser em si e o ser para si possuem características mutuamente exclusivas, todavia a vida do homem combina ambas. 
Aí se encontra a ambiguidade ontológica da nossa existência. O em si é sólido, idêntico a si mesmo, passivo, inerte; já o para si é fluido, 
diferente de si mesmo, ativo, dinâmico. O primeiro apenas é, o segundo é sua própria negação. De maneira mais concreta podemos 
dizer que um é “facticidade” e o outro é “transcendência”. Os dados da nossa situação como falantes de certa língua, ambientados 
em certo entorno, fazendo escolhas e sendo em si constituem nossa “facticidade”. Como indivíduos conscientes “transcendemos” isso 
que é dado. Ou seja, somos situados, porém na direção da indeterminação. Somos sempre mais do que a situação na qual estamos e 
isto é o fundamento ontológico de nossa liberdade. Estamos, como Sartre diz, condenados a sermos livres.

 Resposta: E

10. Para Sartre todo agente possui naturalmente liberdade ilimitada. Essa afirmação pode parecer confusa, pois observamos corriqueiramente 
nossas limitações. Não possuímos liberdade ilimitada para fazermos tudo o que desejamos, nem fisicamente e nem socialmente. Porém, 
essas limitações são dados os quais o ser para-si como transcendência supera, isto é, através da conscientização de uma situação nos 
movemos para além dela. A fundamentação ontológica da liberdade é justamente este fato de que o homem está situado, porém 
sempre é mais do que esta situação. Desse modo, podemos escolher livremente, espontaneamente e sem motivos fundamentais, 
durante nossas vidas entre, por exemplo, aceitar as nossas condições sociais precárias ou modificar estas condições, entretanto a 
consequência dessa escolha livre sempre será significativa ao ser para-si. De tal modo que a liberdade é escolher, todavia nunca deixar 
de não escolher e sempre se responsabilizar pela escolha.

 Resposta: C
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