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Jean-Paul Sartre 2ª SÉRIE – FILOSOFIA– JOÃO CARLOS 
 

Semana 34 – Atividades 
 
01. Jean-Paul Sartre foi um dos principais filósofos do século XX. Ele sustentou um projeto existencialista 

centrado na ação da pessoa, que diante do mundo se dilacera para poder realizar sua vida como 
projeto de autonomia da própria existência. 

 

Eis o comentário de Sartre: 
 

“O existencialismo não é tanto um ateísmo no sentido em que se esforçaria por demonstrar que 
Deus não existe. Ele declara, mais exatamente: mesmo que Deus existisse, nada mudaria; eis nosso 
ponto de vista.” 

 

SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Nova Cultural, 1987. Coleção “Os Pensadores”. p. 22. 
 

O que Sartre colocou em evidência com esta afirmação polêmica? 
 
02. Leia atentamente o texto abaixo. 
 

“Temos que encarar as coisas como elas são. E, aliás, dizer que nós inventamos os valores não 
significa outra coisa senão que a vida não tem sentido a priori. Antes de alguém viver, a vida, em si 
mesma, não é nada; é quem a vive que deve dar-lhe um sentido; e o valor nada mais é do que esse 
sentido escolhido.” 

 

SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo. Trad. de Rita Correia Guedes.3ª ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 21. (Os Pensadores) 
 

Tomando o texto acima como referência, responda: Por que Sartre afirma que “(...) a vida, em si 
mesma, não é nada”? 

 
03.  O homem faz-se; ele não está pronto logo de início; ele se constrói escolhendo a sua moral; e a 

pressão das circunstâncias é tal que ele não pode deixar de escolher uma moral. 
 

SARTRE, J. P. O existencialismo é um humanismo. Tradução de Ria Correia Guedes. In: __. Sartre. São Paulo:  
Nova Cultural, 1987. p. 1-32. p. 18.  

 

A partir do fragmento e de seus conhecimentos sobre o assunto, responda:  
a) Qual é o único critério para a escolha moral segundo Sartre? 
b) Quando o filósofo afirma que o homem “não está pronto logo de início”, o que essa negativa vem refutar? 

 
04. Em 27 de agosto de 2009, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Saúde do Homem, 

pois, segundo os dados estatísticos, os homens morrem mais cedo que as mulheres em média 7,6 
anos, pelas razões apontadas no texto abaixo: 

 

As ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem buscam romper os obstáculos 
que impedem os homens de frequentar os consultórios médicos. Divulgado em 2008, o levantamento 
ouviu cerca de 250 especialistas e mostrou que a população masculina não procura o médico por conta 
de barreiras culturais, entre outras. Na maioria das vezes, os homens recorrem aos serviços de saúde 
apenas quando a doença está mais avançada. Assim, em vez de serem atendidos no posto de saúde, 
perto de sua casa, eles precisam procurar um especialista, o que gera maior custo para o SUS e, 
sobretudo, sofrimento físico e emocional do paciente e de sua família. 

 

Disponível em:  <http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/ 
default.cfm?pg=dspDetalheNoticia&id_area=124&CO_NOTICIA=10490>. 

 
Podemos entender, dessa forma, que cuidar da própria saúde é uma questão de opção. Por um lado 
temos a liberdade de escolher ir ou não ir a um posto de saúde para fazer exames, por outro, temos 
de assumir as responsabilidades de tratar uma doença em estado avançado quando poderia ter sido 
tratada em estado inicial. Segundo Sartre, em sua obra O ser e o nada: 

 
Para a realidade humana, ser equivale a escolher-se; nada lhe vem do exterior, tampouco do 

interior que ele possa receber ou aceitar. [...] Deste modo a liberdade não é um ser; ela é o ser do 
homem, ou seja, o seu nada de ser. [...] Inserido num mundo no qual sou inteiramente responsável, 
sem poder, faça o que fizer, separar-me, nem que seja por um instante, desta responsabilidade, pois 
sou responsável até pelo meu desejo de fugir das responsabilidades. 

 

SARTRE. J P. O ser e o nada. Apud CHALITA, G. Vivendo a Filosofia. São Paulo: Ática, 2006, p. 381 – 382.  
 

Com base nos textos acima, responda as seguintes questões. 
a) Como podemos interpretar os dados estatísticos sobre a saúde do homem a partir dos conceitos 

sartreanos de liberdade e responsabilidade? 
b) Transcreva e analise a passagem do texto do Ministério da Saúde que indica haver uma 

consequência social de uma tomada de decisão individual. 


