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 Sartre e o Existencialismo 

 
1. Segundo Jean Paul Sartre, filósofo existencialista contemporâneo, liberdade é 
I- escolha incondicional que o próprio homem faz de seu ser e de seu mundo. 
II- aceitar o que a existência determina como caminho para a vida do homem. 
III- sempre uma decisão livre, por mais que se julgue estar sob o poder de forças externas. 
IV- estarmos condenados a ela, pois é a liberdade que define a humanidade dos humanos. 
 
Assinale: 

a) Se apenas I e IV estiverem corretas. 
b) Se apenas II e III estiverem corretas. 
c) Se apenas I, II e IV estiverem corretas. 
d) Se apenas III e IV estiverem corretas. 
e) Se apenas I, III e IV estiverem corretas. 

 
2. Liberdade, para Jean-Paul Sartre (1905-1980), seria assim definida: 

a) O estar sob o jugo do todo para agir em conformidade consigo mesmo, instaurando leis e 
normas necessárias para os indivíduos. 

b) Circunstâncias que nos determinam e nos impedem de fazer escolhas de outro modo. 
c) Conformação às situações que encontramos no mundo e que nos determinam. 
d) Escolha incondicional que o próprio homem faz de seu ser e de seu mundo. “Estamos 

condenados à liberdade”, segundo o autor. 
 
 
3. O nada, impensado para Parmênides, encontrou em Sartre valor ontológico, pois o nada é o 
ponto de partida da existência humana, uma vez que não há nenhuma anterioridade à existência, 
nem mesmo uma essência. Esta tese apareceu no livro O Ser e o Nada. Tal afirmação encontra-
se também em outro livro, O existencialismo é um humanismo, no qual está escrito: 
 
“Porém, se realmente a existência precede a essência, o homem é responsável pelo que é. Desse 
modo, o primeiro passo do existencialismo é o de pôr todo homem na posse do que ele é, de 
submetê-lo à responsabilidade total de sua existência.” 

SARTRE, J.P. O existencialismo é um humanismo. Trad. de Rita Correia Guedes. São Paulo: 
Nova Cultural, 1987, p. 6. Coleção Os Pensadores. 

 
A responsabilidade para Sartre diz respeito: 

a) Ao indivíduo para consigo mesmo, já que o existencialismo é dominado pelo conceito de 
subjetividade que restringe o sujeito da ação à sua esfera interior, circunscrita pelas suas 
representações arbitrárias, que exclui o outro; toda escolha humana é a escolha por si 
próprio. 

b) Ao vínculo entre o indivíduo e a humanidade, já que para o existencialista, cada um é 
responsável por todos os homens, pois, criando o homem que cada um quer ser, 
estaremos sempre escolhendo o bem e nada pode ser bom para um, que não possa ser 
para todos. 

c) À imagem de homem que pré-existe e é anterior ao sujeito da ação. É uma imagem tal qual 
se julga que todos devam ser, de modo que o existencialismo, em virtude da sua origem 
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protestante com Kierkegaard, renova a moral asceta do cristianismo, que exige a anulação 
do eu. 

d) Ao partido político que tem a primazia na condução do processo de edificação da nova 
imagem de homem comprometido com a revolução e que faz de cada um aquilo que 
deverá ser, tal como ficou célebre no mote existencialista: o que importa é o resultado 
daquilo que nos fizeram. 

 
 
4. Em sua obra o Existencialismo é um humanismo, Sartre defende as principais teses do seu 
pensamento filosófico pautado no existencialismo. Segundo ele, pode-se afirmar que em termos 
de concepção antropológica o ser humano está condenado a ser livre, fazer escolhas, e, portanto, 
escolher seu próprio destino por uma razão básica, que se contrapõe à filosofia tradicional.  
 
Tal razão básica para o existencialismo implica em: 

a) Conceber que toda pessoa tem uma essência a realizar desde quando nasce;  
b) Que a existência precede à essência e, por isso o ser humano não está pré-determinado a 

nada;  
c) Aceitar que o projeto de vida é definido pelo contexto social;  
d) Que o ser humano não pode mudar seu destino;  
e) Compreender a vida humana em sua finitude enquanto ser para a morte.  

 
 
5. O existencialismo foi uma corrente de pensamento que fez do homem efetivamente existente o 
centro e o núcleo das questões filosóficas, e o ponto de partida para a Ontologia; um dos seus 
mais conhecidos criadores e pensadores, o francês Jean Paul Sartre,  

a) Rejeita toda e qualquer dependência da filosofia de Heidegger.  
b) Não aceita a metodologia fenomenológica e prefere um discurso filosófico mais próximo do 

dramático.  
c) Considera que a existência de Deus é a garantia da plena liberdade humana.  
d) Define o ser humano como um ser em projeto, inacabado, que se completa nas suas 

relações de solidariedade com os outros.  
e) Argumenta que a essência do ser para si é sua própria existência.  
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