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SINOPSE O Folhas em referência se propõe discutir três conceitos 

fundamentais no campo da reflexão ética: a liberdade, a autonomia e a 

responsabilidade. A reflexão é feita tendo como referenciais três textos 

clássicos da Filosofia ( Alegoria da Caverna, de Platão; Resposta à pergunta: O 

que é Esclarecimento?, de Kant, e O Existencialismo é um Humanismo, de 

Sartre), contextualizados histórica e filosoficamente. O objetivo principal é 

compreender que o exercício da liberdade somente é possível com o exercício 

da autonomia, no sentido kantiano, mas com a devida responsabilidade em 

sentido sartreano. 

LIBERDADE, AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE 

Não devemos acreditar 
na maioria que diz 

que apenas as pessoas livres 
podem ser educadas,  

mas sim acreditar 
nos filósofos que dizem 

que só as pessoas educadas são livres.  
(Epictetus, c. 60-130 a.C.) 

 
Liberdade significa responsabilidade. 

É por isso que tanta gente tem medo dela.  
(George Bernard Shaw, 1856-1950) 

 

O que é a liberdade? O que é ser livre? Ou ainda, o que significa ser livre? 

Será que somos ou, podemos ser livres? Liberdade é algo que já nasce conosco ou 

a adquirimos ao longo da vida? É algo que ganhamos de alguém, como uma 

espécie de premiação por bom comportamento ou por ―serviços prestados‖, ou é 

algo que conquistamos com nossas atitudes? É possível perder ou, até mesmo, abrir 

mão da própria liberdade? Em que medida a nossa condição física ou mental 

(psicológica) determina a nossa condição de seres livres? Ou ainda: que critérios 

nós poderíamos estabelecer para verificar se somos ou não livres? Antes ainda: é 

possível estabelecer tais critérios? 

Segundo Bernard Shaw, muitas pessoas têm medo da liberdade porque, ser 

livre, segundo ele, implica assumir responsabilidades. No entanto, quando algumas 
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pessoas dizem quem querem a ―sua liberdade de volta (?)‖, quase sempre querem 

dizer não assumir determinadas responsabilidades. Como é possivel ter de volta 

aquilo que nunca se teve antes? Assim, qual a relação entre liberdade e 

responsabilidade? 

Muitas perguntas... Talvez, poucas ou nenhuma resposta. No entanto, essa 

é uma das principais características da Filosofia: fazer perguntas. Porém, não é um 

fazer perguntas por perguntar. Uma espécie de concurso/campeonato de perguntas. 

Da mesma forma, não se trata de fazer qualquer pergunta. 

O tema da liberdade é caro à Filosofia. Podemos afirmar, inclusive, que a 

Filosofia nasceu como um ―grito pela liberdade de pensamento e expressão‖. 

Segundo o historiador da Filosofia, Giovane Reale: ―... a filosofia nasceu como 

libertação do logos em relação ao ‗mito‘ e à fantasia.‖ (1990, p. 131). Quando os 

primeiros filósofos, buscam uma outra explicação para os acontecimentos, que não 

a mítica, é já manifestação da busca pela liberdade de pensamento e expressão. 

Afinal da contas, a consciência mítica tornava os seres humanos dependentes dos 

humores, das vontades e dos desejos dos deuses e das explicações mitológicas. 

Mesmo Platão, quando apresenta a sua Alegoria da Caverna, ainda que fazendo 

uso de uma narrativa mítica, também está falando sobre liberdade: não só a de não 

viver acorrentado/aprisionado às tradições, mas também, de não ser escravo ou 

iludido pelas aparências. 

Alguns finais de filme são marcantes. Seja pelo sentimento de frustração 

com o desenrolar da história; seja pelo sentimento de catárse1; seja por algum tipo 

de lição moral que o mesmo deixa aos espectadores. Tornam-se marcantes porque, 

mesmo passado algum tempo, o mesmo persiste na memória; tanto as imagens, 

quanto os diálogos ou pensamentos de seus personagens. Entre finais marcantes 

que tratam da condição humana, podemos lembrar aqui o do filme ―Homem-Aranha‖, 

quando Peter Parker, ao se despedir de Mary Jane, uma linda garota por quem era 

secretamente apaixonado, repete uma frase que ouvira de seu tio que o havia 

criado: ―Grandes poderes trazem grandes responsabilidades‖. Para alguns, este final 

foi frustrante. Acostumados que estão com os finais quase sempre previsíveis, 

esperavam que o ―mocinho‖ ficasse com a ―mocinha‖ no final da película, uma vez 

que o mal havia sido derrotado. 

                                                             
1 Catarse significa uma espécie de purificação pela qual as pessoas devem passar... 
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Porém, para aqueles que prestaram atenção nas motivações do herói, sua 

decisão foi a mais sábia. 

―Grandes poderes trazem grandes responsabilidades‖ ... 

O personagem referia-se aos poderes que adquirira por conta das mutações 

que sofrera ao ser picado por uma aranha. Praticamente invencível, com os poderes 

que possuía, poderia usá-los para atingir objetivos individuais, ou colocá-los a 

serviço de quem necessitasse. Mesmo que isto significasse sacrificar sua vida 

pessoal. O dilema não era algo tão fácil de ser resolvido. Afinal de contas, as 

implicações eram proporcionais aos poderes adquiridos. Esta é a sina do herói 

contemporâneo: solidão, abnegação, dar a sua vida pela coletividade sentido-se só 

no meio da multidão. É uma visão um tanto quanto depressiva. E Peter Parker teve 

que tomar uma decisão. E este é o ponto mais importante de toda esta situação, de 

onde partiremos para continuar a nossa reflexão sobre liberdade, autonomia e 

responsabilidade. 

Se Peter era, de certa forma, determinado pelos poderes que adquirira 

acidentalmente, por outro lado, decidir que uso faria dos poderes adquiridos era um 

exercício de autonomia, somente possivel de ser realizado em condições de 

liberdade. 

Liberdade, autonomia e responsabilidade... 

Não somos super-heróis, com poderes extraordinários adquiridos 

acidentalmente. 

Nossa condição é outra. Somos ―Humano, Demasiado humano‖ 

(NIETZSCHE, p. 7, 2000). O que aparentemente pode ser interpretado como 

pessimismo, ou mesmo espírito de derrota, na realidade quer afirmar o poder que o 

ser humano tem de criar seu próprio mundo, sua própria vida e, principalmente, os 

valores pelos quais se guiará para viver. O engano humano, segundo o mesmo 

Nietzsche, é esquecermos de nossas próprias criações. O criador que esquece ou 

abre mão de seus poderes. E, fazendo isto, abre mão de sua liberdade, de sua 

autonomia; prefere a menoridade, como diria Kant. Talvez, como afirma Bernard 

Shaw, porque o uso da liberdade pressupõe a responsabilidade. E, muitos dos que 

clamam por liberdade, têm medo de usá-la ou adquiri-la, por conta das 

responsabilidades que lhe são inerentes. 

Assim, apresentamos as três conceitos chave que orientarão esta nossa 

reflexão: liberdade, autonomia e responsabilidade. 
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ATIVIDADE 1 – PRIMEIRAS PROVOCAÇÕES 

Para continuarmos nossa reflexão, façamos uma primeira atividade. Em 

pequenos grupos, debater sobre as frases abaixo indicadas. Depois, para toda a 

turma, cada grupo expõe suas conclusões e abre-se o debate mediado pelo 

professor. 

Frase 1 

―Somos o que fazemos. Mas, somos principalmente, o que fazemos para modificar o 

que somos.‖ (Eduardo Galeano). 

Frase 2 

―Você é livre para fazer o que quiser. Mas, é responsável por tudo o que fizer.‖ 

(Jacob L. Moreno). 

Frase 3 

―Somos aquilo que fazemos do que fazem de nós‖. (Jean-Paul Sartre). 

O TEMA DA LIBERDADE EM TRÊS TEMPOS 

Afirmamos, anteriormente, que o tema da liberdade é caro para a Filosofia. 

Isto porque, como também afirmamos, o próprio surgimento da Filosofia pode ser 

entendido como um grito de liberdade.  

Passemos agora a analisar, em três períodos históricos diferentes, três 

visões filosóficas sobre a liberdade que, sob certos aspectos, se complementam. 

Para tanto, partiremos de três filósofos importantíssimos na História da Filosofia: 

Platão (420-348 a. C.), Kant (1724-1804) e Sartre (1905-1982). Tomaremos, dos 

mesmos, três textos também importantíssimos. De Platão, faremos uso da Alegoria 

da Caverna; de Kant, Resposta à Pergunta: O Que é Esclarecimento? e, de 

Sartre, O Existencialismo é um Humamismo. Seguiremos uma mesma estratégia 

para a compreensão do conceito de liberdade para estes três filósofos: partiremos 

do contexto em que eles viveram para compreender, tanto o seu pensamento, 

quanto a obra especificamente analisada. Posteriormente, caberá aos alunos, 

individualmente ou em duplas, a critério do professor, a elaboração de textos sobre o 

conceito de liberdade nos referidos textos, bem como as possíveis 

relações/implicações de tais conceitos com o nosso cotidiano. Faremos, assim, um 
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movimento do todo para as partes; do geral para o específico; do macro para o 

micro.  

PRIMEIRO TEMPO – PLATÃO E A ALEGORIA DA CAVERNA 

Contextualizando Platão Historicamente 

Um pensamento, um filósofo é sempre fruto de seu tempo. Isto não significa 

que ele esteja preso a seu tempo. No entanto, não é possível compreendê-lo sem 

antes compreender o seu tempo e o seu espaço, as condições sob a quais viveu e 

partir de onde produziu seu pensamento. Ao mesmo tempo, os problemas sobre os 

quais refletiu, o entendimento e as respostas formuladas para e sobre os mesmos. 

Desta forma, faz-se necessário primeiro contextualizar historicamente o filósofo de 

quem iremos ler o texto filosófico. Feito este trabalho de contextualização, aí sim 

dever-se-á partir para a leitura do texto selecionado. Não se trata do texto completo. 

Mas, parte do mesmo. 

Atividade 2 – Pesquisa em grupo 

Dividir a turma em grupos. O trabalho consiste em cada grupo pesquisar 

sobre o tema específico e apresentar o mesmo sob a forma de cartazes (quando for 

o caso), e/ou escrito. Os temas são os seguintes: 

1. Grécia Antiga – Contexto de Platão: 

a. Condições materiais – organização econômica da Grécia à época 

de Platão (420-348 a. C.). E, mais especificamente, de Atenas; 

b. Condições sociais – organização social e política da Grécia Antiga, 

em especial, de Atenas; 

2. Biografia de Platão: 

a. Principais aspectos biográficos da vida de Platão, e suas principais 

obras, com seus respectivos temas; 

3. Guerra do Peloponeso – Contexto da obra. 

CONTEXTUALIZANDO O PENSAMENTO DE PLATÃO 

Depois de termos nos inteirado sobre o contexto em que viveu Platão, bem 

como o contexto em que a obra A República foi produzida, antes de passarmos ao 

texto que iremos estudar com mais profundidade, faz-se necessário contextualizar o 

pensamento de Platão na Filosofia.  
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Discípulo e maior divulgador do pensamento de Sócrates, junto com este e 

Aristóteles é considerado um dos três pilares da Filosofia Antiga. 

Em seu nascimento, a Filosofia se divide em dois tipos de pensamento: de 

um lado temos um grupo de filósofos que defendem que a realidade é permanência, 

é estabilidade. É real, é verdadeiro aquilo que permanece, o que não muda. Ao 

mesmo tempo, segundo este mesmo pensamento, tudo o que muda é ilusão, é 

falsidade e, portanto, não pode ser captado pelo logos. Este primeiro grupo é 

liderado pelo filósofo Parmênides (529-490 a. C.). De outro lado, temos o grupo dos 

filósofos que acreditam que a realidade é devir, é movimento, é mudança. Só é real, 

verdadeiro aquilo que muda. Portanto, somente o que muda pode ser captado e 

entendido pelo logos. 

Na esteira deste debate entre mudança e permanência, Platão desenvolve 

um pensamento, buscando conciliar os dois opostos. Segundo ele, tanto os que 

acreditam que a realidade é mudança têm parte da razão, quanto os que acreditam 

que a realidade é permanência. Como solução para o conflito, Platão afirma a 

existência de dois mundos. Um, em que as coisas estão em estado de perfeição, 

como essências perfeitas e eternas – o Mundo da Idéias – e outro que se comporta 

como uma cópia, uma representação imperfeita deste mesmo mundo perfeito – 

chamado Mundo Sensível. No texto que iremos estudar mais adiante, estes dois 

mundos são representados pelo interior da caverna – Mundo Sensível – e exterior 

da caverna – Mundo das Idéias. Para Platão, o objetivo do ser humano é sair do 

mundo das aparências – interior da caverna – e aceder ao mundo das Idéias – 

exterior da caverna, onde reina a luz do conhecimento. Ao sairmos da caverna, 

deixamos de viver pelas sombras projetadas nas paredes do interior da mesma, e 

passamos a ver e a conhecer as coisas como elas realmente são. Este caminho, 

segundo o mesmo Platão, somente é possível de ser percorrido por meio da razão. 

Finalmente, após realizarmos esta caminhada, resta-nos ainda o compromisso com 

aqueles que ainda permanecem vivendo das e nas aparências.  

Feita esta breve contextualização do pensamento de Platão, bem como 

algumas considerações sobre o texto A Alegoria da Caverna, passemos à leitura do 

mesmo. 

Para que a nossa leitura seja a mais proveitosa possível, deveremos seguir 

alguns passos necessários e fundamentais. Um texto filosófico, assim como outros 

textos de outras áreas do conhecimento, exige várias leituras para ser 
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compreendido. Para tanto, vamos a algumas dicas de leitura que deverão ser 

seguidas. 

Passos para uma leitura filosófica de um texto filosófico 

1. Faça uma leitura inicial e exploratória, buscando identificar sobre o que o 

texto está falando. Enquanto isso, vá sublinhando as palavras ou expressões 

que não saiba o significado, ou que tenha dúvida. Nesta primeira leitura, 

destaque autores, eventos, teorias ou obras citadas que contribuem para a 

compreensão do texto; 

2. Após a primeira leitura, é importante esclarecer as palavras e expressões 

desconhecidas, bem como buscar informações sobre os autores, eventos, 

teoria ou obras citadas. É necessário fazer uso de um bom dicionário da 

Língua Portuguesa, bem como de Filosofia. Além é claro, às vezes, de uym 

bom livro de História. É recomendável que se tenha à mão um livro de 

História da Filosofia; 

3. Releia o texto e identifique o assunto (problema) sobre o qual o texto trata, 

buscando as idéias centrais do mesmo. Identifique qual é a tese que o autor 

defende, bem como os seus argumentos; 

4. Identificada a tese do autor e os seus argumentos, verifique se o(s) objetivo(s) 

foram alcançados e se há lógica, coerência nas idéias apresentadas, bem 

como nas conclusões que o mesmo apresenta sobre o problema em 

discussão; 

ALEGORIA DA CAVERNA2 

Sócrates - Agora imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente 

à instrução e à ignorância. Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de 
caverna, com uma entrada aberta à luz; esses homens estão aí desde a infância, de pernas 
e pescoço acorrentados, de modo que não podem mexer-se nem ver senão o que está 
diante deles, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça; a luz chega-Ihes de uma 
fogueira acesa numa colina que se ergue por detrás deles; entre o fogo e os prisioneiros 
passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo dessa estrada está construído um 
pequeno muro, semelhante às divisórias que os apresentadores de títeres armam diante de 
si e por cima das quais exibem as suas maravilhas. 
Glauco - Estou vendo. 
Sócrates - Imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam objetos 

de toda espécie, que o transpõem: estatuetas de homens e animais, de pedra, madeira e 
toda espécie de matéria; naturalmente, entre esses transportadores, uns falam e outros 
seguem em silêncio. 

                                                             
2 PLATÃO. A República. Tradução de Enrico Corvisieri. São Paulo: Editora Nova Cultural, 
2000. Col. Os Pensadores. 
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Glauco - Um quadro estranho e estranhos prisioneiros. 
Sócrates - Assemelham-se a nós. E, para começar, achas que, numa tal condição, eles 

tenham alguma vez visto, de si mesmos e dos seus companheiros, mais do que as sombras 
projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica defronte? 
Glauco - Como, se são obrigados a ficar de cabeça imóvel durante toda a vida? 
Sócrates- E com as coisas que desfilam? Não se passa o mesmo? 
Glauco - Sem dúvida. 
Sócrates - Portanto, se pudessem se comunicar uns com os outros, não achas que 
tomariam por objetos reais as sombras que veriam? 
Glauco - E bem possível. 
Sócrates - E se a parede do fundo da prisão provocasse eco, sempre que um dos 
transportadores falasse, não julgariam ouvir a sombra que passasse diante deles? 
Glauco - Sim, por Zeus! 
Sócrates - Dessa forma, tais homens não atribuirão realidade senão às sombras dos 

objetos fabricados. 
Glauco - Assim terá de ser. 
Sócrates - Considera agora o que lhes acontecerá, naturalmente, se forem libertados das 

suas cadeias e curados da sua ignorância. Que se liberte um desses prisioneiros, que seja 
ele obrigado a endireitar-se imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os 
olhos para a luz: ao fazer todos estes movimentos sofrerá, e o deslumbramento impedi-lo-á 
de distinguir os objetos de que antes via as sombras. Que achas que responderá se alguém 
lhe vier dizer que não viu até então senão fantasmas, mas que agora, mais perto da 
realidade e voltado para objetos mais reais, vê com mais justeza? Se, enfim, mostrando-lhe 
cada uma das coisas que passam, o obrigar, à força de perguntas, a dizer o que é? Não 
achas que ficará embaraçado e que as sombras que via outrora lhe parecerão mais 
verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? 
Glauco - Muito mais verdadeiras. 
Sócrates - E se o forçarem a fixar a luz, os seus olhos não ficarão magoados? Não desviará 
ele a vista para voltar às coisas que pode fitar e não acreditará que estas são realmente 
mais distintas do que as que se lhe mostram? 
Glauco - Com toda a certeza. 
Sócrates - E se o arrancarem à força da sua caverna, o obrigarem a subir a encosta rude e 
escarpada e não o largarem antes de o terem arrastado até a luz do Sol, não sofrerá 
vivamente e não se queixará de tais violências? E, quando tiver chegado à luz, poderá, com 
os olhos ofuscados pelo seu brilho, distinguir uma só das coisas que ora denominamos 
verdadeiras? 
Glauco - Não o conseguirá, pelo menos de início. 
Sócrates - Terá, creio eu, necessidade de se habituar a ver os objetos da região superior. 
Começará por distinguir mais facilmente as sombras; em seguida, as imagens dos homens 
e dos outros objetos que se refletem nas águas; por último, os próprios objetos. Depois 
disso, poderá, enfrentando a claridade dos astros e da Lua, contemplar mais facilmente, 
durante a noite, os corpos celestes e o próprio céu do que, durante o dia, o Sol e a sua luz. 
Glauco - Sem dúvida. 
Sócrates - Por fim, suponho eu, será o Sol, e não as suas imagens refletidas nas águas ou 

em qualquer outra coisa, mas o próprio Sol, no seu verdadeiro lugar, que poderá ver e 
contemplar tal como é. 
Glauco - Necessariamente. 
Sócrates - Depois disso, poderá concluir, a respeito do Sol, que é ele que faz as estações e 

os anos, que governa tudo no mundo visível e que, de certa maneira, é a causa de tudo o 
que ele via com, os seus companheiros, na caverna. 
Glauco - É evidente que chegará a essa conclusão. 
Sócrates - Ora, lembrando-se da sua primeira morada, da sabedoria que aí se professa e 
daqueles que aí foram seus companheiros de cativeiro, não achas que se alegrará com a 
mudança e lamentará os que lá ficaram? 
Glauco - Sim, com certeza, Sócrates. 
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Sócrates - E se então distribuíssem honras e louvores, se tivessem recompensas para 
aquele que se apercebesse, com o olhar mais vivo, da passagem das sombras, que melhor 
se recordasse das que costumavam chegar em primeiro ou em último lugar, ou virem juntas, 
e que por isso era o mais hábil em adivinhar a sua aparição, e que provocasse a inveja 
daqueles que, entre os prisioneiros, são venerados e poderosos? Ou então, como o herói de 
Homero, não preferirá mil vezes ser um simples criado de charrua, a serviço de um pobre 
lavrador, e sofrer tudo no mundo, a voltar às antigas ilusões e viver como vivia? 
Glauco - Sou da tua opinião. Preferirá sofrer tudo a ter de viver dessa maneira. 
Sócrates - Imagina ainda que esse homem volta à caverna e vai sentar-se no seu antigo 

lugar: não ficará com os olhos cegos pelas trevas ao se afastar bruscamente da luz do Sol? 
Glauco - Por certo que sim. 
Sócrates - E se tiver de entrar de novo em competição com os prisioneiros que não se 

libertaram de suas correntes, para julgar essas sombras, estando ainda sua vista confusa e 
antes que os seus olhos se tenham recomposto, pois habituar-se à escuridão exigirá um 
tempo bastante longo, não fará que os outros se riam à sua custa e digam que, tendo ido lá 
acima, voltou com a vista estragada, pelo que não vale a pena tentar subir até lá? E se a 
alguém tentar libertar e conduzir para o alto, esse alguém não o mataria, se pudesse fazê-
lo? 
Glauco - Sem nenhuma dúvida. 
Sócrates - Agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar, ponto por ponto, esta imagem ao que 

dissemos atrás e comparar o mundo que nos cerca com a vida da prisão na caverna, e a luz 
do fogo que a ilumina com a força do Sol. Quanto à subida a região superior e à 
contemplação dos seus objetos, se a considerares como a ascensão da alma para a 
mansão inteligível, não te enganarás quanto à minha idéia, visto que também tu desejas 
conhecê-Ia. Só Deus sabe se ela é verdadeira. Quanto a mim, a minha opinião é esta: no 
mundo inteligível, a idéia do bem é a última a ser apreendida, e com dificuldade, mas não se 
pode apreendê-Ia sem concluir que ela é a causa de tudo o que de reto e belo existe em 
todas as coisas; no mundo visível, engendrou a luz e o soberano da luz; no mundo 
inteligível, é ela que é soberana e dispensa a verdade e a inteligência; e é preciso vê-Ia para 
se comportar com sabedoria na vida particular e na vida pública. 
Glauco - Concordo com a tua opinião, até onde posso compreendê-Ia. 

 

Elaborar uma síntese do texto lido, buscando atualizar o tema, isto é, refletir 

sobre o problema da aparência/ilusão/ignorância e do conhecimento relacionados à 

liberdade na contemporaneidade (saída da caverna). 

SEGUNDO TEMPO – KANT E O PROJETO DE ESCLARECIMENTO 

Contextualizando Kant Historicamente 

Vamos seguir os mesmos passos dados para o estudo do texto de Platão. 

Primeiro vamos contextualizar historicamente Kant, para depois situá-lo na Filosofia. 

Feito este trabalho de contextualização, aí sim dever-se-á partir para a leitura do 

texto selecionado. No caso de Kant também trabalharemos apenas com uma parte 

do texto. 

Atividade 3 – Pesquisa em grupo 
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Dividir a turma em grupos. O trabalho consiste em cada grupo pesquisar 

sobre o tema específico e apresentar o mesmo sob a forma de cartazes (quando for 

o caso), e/ou escrito. Os temas são os seguintes: 

1. Europa no século XVIII – Contexto de Kant: 

a. Condições materiais – liberalismo econômico; 

b. Condições sociais – organização social e política da Europa no século 

XVIII, em especial da Alemanha: 

i. Revolução Francesa; 

ii. Revolução Inglesa; 

iii. Os Déspotas Esclarecidos; 

iv. Os Enciclopedistas 

2. Biografia de Kant: 

a. Principais aspectos biográficos da vida de Kant, e suas principais 

obras, com seus respectivos temas; 

SITUANDO PENSAMENTO DE KANT 

Para compreender o pensamento de Kant, precisamos situá-lo na História da 

Filosofia. Para tanto, faz-se necessário, pelo menos, partirmos de algumas 

considerações sobre a Filosofia na Idade Média. Os pensadores que mais tiveram 

influência na filosofia medieval foram Platão e Aristóteles, embora não diretamente, 

pois os medievais os conheceram por meio de Plotino (século VI d. C) e pelos 

filósofos árabes Avicena (980-1037) e Averróis (1126-1198), além de terem seu 

pensamento ―cristianizado‖ por Santo Agostinho e por Santo Tomás de Aquino, 

respectivamente. 

Um dos problemas filosóficos que mais ocuparam os medievais foi provar a 

existência de Deus e da Alma. Desta forma, a Filosofia estava mais para uma 

Teologia, do que propriamente Filosofia. Como critérios de verdade, os argumentos 

mais consistentes, para os medievais, eram a autoridade em que se fundamentavam 

os argumentos. Este princípio ficou conhecido como princípio de autoridade. Isto é, 

uma idéia tornava-se verdadeira se fosse defendida com base no pensamento de 

alguma autoridade reconhecida. As autoridades eram: os filósofos de renome, como 

Platão, Aristóteles; os documentos oficiais, a Bíblia, os documentos oficiais emitidos 

pelos papas e demais autoridades eclesiásticas; bem como determinadas pessoas, 

como os papas, os santos e as demais autoridades eclesiásticas.  
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Outra característica do pensamento medieval é uma novidade apresentada 

pela Filosofia Cristã: a existência de verdades reveladas por Deus por meio da 

Bíblia, dos santos e de algumas autoridades eclesiásticas. É, aliás, a partir destas 

verdades que se fundamenta o princípio de autoridade. Assim temos, por exemplo, 

um agir humano que é orientado a partir de uma moral revelada apenas a algumas 

autoridades. As autoridades, por serem reconhecidas como tal, é que podiam definir 

e orientar o agir humano. Desta forma, o princípio de autoridade valia não somente 

para o conhecimento, mas para determinar e orientar o agir em sociedade. 

Com o Renascimento Cultural, que representou de certa forma, um retorno 

aos ideais clássicos greco-latinos, não como repetição, mas como incorporação, 

renovação e superação, foi possível conhecer Platão e Aristóteles, bem como outros 

filósofos gregos diretamente, além de tomar conhecimento de outras obras 

filosóficas, além das conhecidas na Idade Média. Isto possibilitou uma compreensão 

melhor da Filosofia na Grécia Antiga. O retorno, ou melhor, a redescoberta do 

pensamento clássico greco-romano colocou em xeque o princípio ou argumento de 

autoridade, que se sustenta na confiança (fé). Para os gregos, o conhecimento não 

era uma questão de confiança, de crença, mas de demonstração. Para Aristóteles, 

por exemplo, a verdade é o que não está escondido, é o que se manifesta aos 

nossos sentidos (Nada está na razão que antes não tenha passado pelos sentidos – 

Aristóteles).  

É assim que Descartes irá iniciar os fundamentos da metafísica moderna, ao 

elaborar as quatro regras do método, em sua obra Discurso do Método: jamais 

aceitar alguma coisa como verdadeira que não a conhecesse como tal; dividir um 

problema e tantas partes quantas forem possíveis e necessárias para melhor 

compreendê-lo; conduzir o pensamento, ordenando-o das coisas mais simples para 

as mais complexas; por último, revisar todo o procedimento para certificar-se de não 

haver esquecido nada (SILVA, 1993, p. 111-112). Como resultado destas mudanças 

no pensamento, apresentadas por Descartes, tem-se que uma moral não deveria ser 

baseada em princípios de autoridades, mas sim passada pelo crivo da dúvida, a 

dúvida cartesiana, ou seja, submetê-la aos quatros passos do método cartesiano. 

Somente depois de concluído tal procedimento poder-se-ia tomar uma determinada 

moral como verdadeira. 

Se Descartes partiu do princípio de que é possível conhecer o mundo, desde 

que se sigam determinados passos necessários, de outro lado David Hume (1711-
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1776), irá colocar em dúvida a capacidade humana de conhecer, tal como 

afirmavam tanto os filósofos metafísicos medievais, quanto os modernos, como 

Descartes. Isto porque, segundo o filósofo inglês, diferente do que defendiam os 

metafísicos modernos que afirmavam a capacidade humana de conhecer o mundo 

em si mesmo, nós apreendemos o mundo pelos órgãos dos sentidos, por meio de 

sensações, percepções e impressões que são retidas na memória. Assim, para 

Hume, conforme Chauí (1994, p. 231), ―As idéias nada mais são do que hábitos 

mentais de associações de impressões semelhantes ou de impressões sucessivas.‖ 

Ora, o fato de observarmos um determinado acontecimento, repetidas vezes, não 

podemos necessariamente concluir que, pelas sucessivas repetições, decorre daí 

que o mesmo seja verdadeiro. 

Este questionamento levantado por Hume, sobre a possibilidade do 

conhecimento, segundo Kant, o fez despertar do sono dogmático que, para o filósofo 

de Königsberg, consistia em supor a existência de uma realidade em si. Ora, dirá 

Kant, antes de afirmar a existência de uma realidade em si possível de ser 

conhecida pela razão humana, é preciso primeiro verificar a própria capacidade 

humana de conhecer. Sem nos alongarmos em demasia na teoria do conhecimento 

kantiana, façamos um breve resumo de seus principais pressupostos. 

Segundo Kant, o conhecimento humano se divide em dois grupos: os 

empíricos, baseados na experiência e os apriorísticos, baseados na razão e 

independentes da experiência. Da mesma forma, tais conhecimentos se exprimem 

em juízos sintéticos (cujo predicado acrescenta algo ao sujeito – Picasso é pintor) e 

juízos analíticos (cujo predicado apenas explicita um conteúdo inerente ao sujeito – 

o quadrado é uma figura de quatro lados). Desta forma, os juízos analíticos não nos 

possibilitam novos conhecimentos, uma vez que apenas constatamos, por meio 

deles, o conteúdo que é próprio do sujeito. Somente os juízos sintéticos são fontes 

de conhecimento. Porém, para que assim o sejam, é necessário que os juízos 

sintéticos sejam universais, necessários e verdadeiros. Estes são os princípios da 

metafísica kantiana. No entanto, a metafísica não deveria ocupar-se apenas em 

conhecer como os seres humanos conhecem a realidade, mas em pensar sobre a 

ação humana enquanto ação moral. Para Kant, a ação humana se funda na 

liberdade. Porém, esta liberdade somente seria possível mediante o esclarecimento. 

Isto é, somente pelo conhecimento o ser humano alcançaria a liberdade. No entanto, 

não basta obter o conhecimento. Fa-se necessário o uso do mesmo. 
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Um dos textos onde Kant estabelece esta relação entre liberdade e 

conhecimento é Resposta à pergunta: O que é o Esclarecimento? Da mesma forma 

que no texto de Platão, não iremos ler este texto na sua totalidade, mas apenas 

algumas partes. Os procedimentos para a leitura já foram estabelecidos 

anteriormente. Boa leitura, ou melhor, bom esclarecimento. Sapere aude! 

Resposta à pergunta: O que é o Esclarecimento?3 
 
Esclarecimento (Aufklärung) significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele 

próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio 
entendimento sem a tutela de um outro. É a si próprio que se deve atribuir essa minoridade, 
uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de resolução e de 
coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela de outro. Sapere aude!4 

Tenha a coragem de te servir de teu próprio entendimento, tal é portanto a divisa do 
Esclarecimento. 
A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma parte tão grande dos homens, 
libertos há muito pela natureza de toda tutela alheia (naturaliter majorennes), comprazem-se 
em permanecer por toda sua vida menores; e é por isso que é tão fácil a outros instituírem-
se seus tutores. É tão cômodo ser menor. Se possuo um livro que possui entendimento por 
mim, um diretor espiritual que possui consciência em meu lugar, um médico que decida 
acerca de meu regime, etc., não preciso eu mesmo esforçar-me. Não sou obrigado a refletir, 
se é suficiente pagar; outros se encarregarão por mim da aborrecida tarefa. Que a maior 
parte da humanidade (e especialmente todo o belo sexo) considere o passo a dar para ter 
acesso à maioridade como sendo não só penoso, como ainda perigoso, é ao que se aplicam 
esses tutores que tiveram a extrema bondade de encarregar-se de sua direção. Após ter 
começado a emburrecer seus animais domésticos e cuidadosamente impedir que essas 
criaturas tranqüilas sejam autorizadas a arriscar o menor passo sem o andador que as 
sustenta, mostram-lhes em seguida o perigo que as ameaça se tentam andar sozinhas. Ora, 
esse perigo não é tão grande assim, pois após algumas quedas elas acabariam aprendendo 
a andar; mas um exemplo desse tipo intimida e dissuade usualmente toda tentativa ulterior. 
É portanto difícil para todo homem tomado individualmente livrar-se dessa minoridade que 
se tornou uma espécie de segunda natureza. Ele se apegou a ela, e é então realmente 
incapaz de se servir de seu entendimento, pois não deixam que ele o experimente jamais. 
Preceitos e fórmulas, esses instrumentos mecânicos destinados ao uso racional, ou antes 
ao mau uso de seus dons naturais, são os entraves desses estado de minoridade que se 
perpetua. Quem o rejeitasse, no entanto, não efetuaria mais do que um salto incerto por 
cima do fosso mais estreito que seja, pois ele não tem o hábito de uma tal liberdade de 
movimento. Assim, são poucos os que conseguiram, pelo exercitar de seu próprio espírito, 
libertar-se dessa minoridade tendo ao mesmo tempo um andar seguro. 
Que um público, porém, esclareça-se a si mesmo, é ainda assim possível; é até, se lhe 
deixarem a liberdade, praticamente inevitável. Pois então sempre se encontrarão alguns 
homens pensando por si mesmos, incluindo os tutores oficiais da grande maioria, que, após 
terem eles mesmos rejeitado o jugo da minoridade, difundirão o espírito de uma apreciação 
razoável de seu próprio valor e a vocação de cada homem de pensar por si mesmo. O que 
há de especial nesse caso é que o público, que outrora eles haviam submetido, os forçará 
então a permanecer nesse estado, por pouco que eles sejam pressionados pelas iniciativas 
de alguns de seus tutores totalmente inaptos ao Esclarecimento. O que prova a que ponto é 
nocivo inculcar preconceitos, pois eles acabam vingando-se de seus autores ou dos 
predecessores destes. É por esse motivo que um público só pode aceder lentamente ao 

                                                             
3 Traduzido por Luiz Paulo Rouanet. Publicado em 
http://br.geocities.com/eticaejustica/esclarecimento.pdf, acessado em 26/02/08. 
4 "Ousa saber!" Horácio, Epistulae, livro 1, carta 2, verso 40. 

http://br.geocities.com/eticaejustica/esclarecimento.pdf
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Esclarecimento. Uma revolução poderá talvez causar a queda do despotismo pessoal ou de 
uma opressão cúpida e ambiciosa, mas não estará jamais na origem de uma verdadeira 
reforma da maneira de pensar; novos preconceitos servirão, assim como os antigos, de 
rédeas ao maior número, incapaz de refletir. 
Esse Esclarecimento não exige todavia nada mais do que a liberdade; e mesmo a mais 
inofensiva de todas as liberdades, isto é, a de fazer um uso público de sua razão em todos 
os domínios. Mas ouço clamar de todas as partes: não raciocinai! O oficial diz: não 
raciocinai, mas fazei o exercício! O conselheiro de finanças: não raciocinai, mas pagai! O 
padre: não raciocinai, mas crede! (Só existe um senhor no mundo que diz: raciocinai o 
quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes, mas obedecei!). Em toda parte só se vê 
limitação da liberdade. Mas que limitação constitui obstáculo ao Esclarecimento, e qual não 
constitui ou lhe é mesmo favorável? Respondo: o uso público de nossa razão deve a todo 
momento ser livre, e somente ele pode difundir o Esclarecimento entre os homens; o uso 
privado da razão, por sua vez, deve com bastante freqüência ser estreitamente limitado, 
sem que isso constitua um entrave particular o progresso do Esclarecimento. Mas entendo 
por uso público de nossa razão o que fazemos enquanto sábios para o conjunto do público 
que lê. Denomino de uso privado aquele que se é autorizado a fazer de sua razão em um 
certo posto civil ou em uma função da qual somos encarregados. Ora, muitas tarefas que 
concorrem ao interesse da coletividade (gemeinem Wesens) necessitam de um certo 

mecanismo, obrigando certos elementos da comunidade a se comportar passivamente, a 
fim de que, graças a uma unanimidade artificial, sejam dirigidos pelo governo a fins públicos, 
ou pelo menos impedidos de destruí-los. Nesse caso, com certeza, não é permitido 
argumentar (räsonieren). Deve-se somente obedecer. 

Atividade 4 – Produção de texto 

Elabore um texto dissertativo a partir das seguintes questões: 

a. Quais as relações que Kant estabelece entre conhecimento e liberdade? 

b. Por que, para Kant, algumas pessoas optam pela menoridade? 

c. Que relações podemos estabelecer entre o indivíduo da Alegoria da Caverna 

e o projete de esclarecimento proposto por Kant? 

TERCEIRO TEMPO – SARTRE E A LIBERDADE PARA SERMOS O QUE 

PROJETARMOS SER 

Contextualizando Sartre Historicamente 

Vamos seguir os mesmos passos dados para o estudo do texto de Platão e 

de Kant. Primeiro vamos contextualizar historicamente Sartre, para depois situá-lo 

na Filosofia. Feito este trabalho de contextualização, aí sim dever-se-á partir para a 

leitura do texto selecionado. No caso de Sartre também trabalharemos apenas com 

uma parte do texto. 

Atividade 5 – Pesquisa em grupo 

Dividir a turma em grupos. O trabalho consiste em cada grupo pesquisar 

sobre o tema específico e apresentar o mesmo sob a forma de cartazes (quando for 

o caso), e/ou escrito. Os temas são os seguintes: 
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1. As condições materiais: 

a. As mudanças econômicas do século XX; 

2. As condições políticas e sociais: 

a. 1ª e 2ª Grande Guerra; 

b. Surgimento do Nazi-fascismo na Alemanha e na Itália; 

c. Os campos de concentração; 

d. A criação da bomba atômica e os ataques a Hiroshima e 

Nagazaki; 

3. Biografia de Sartre: 

a. Vida e Obra; 

b. Parceria e influência na vida de Sartre: Simone de Beauvoir;  

SITUANDO O PENSAMENTO DE SARTRE 

Para situarmos o pensamento de Sartre, faz-se necessário retomarmos o 

projeto da Modernidade e o projeto do Iluminismo. 

O primeiro se propunha a dotar o ser humano do pleno uso da razão e, partir 

deste poder, dominar a natureza, transformando-a e colocando-a a serviço da 

falecidade e realização humana. Quanto ao segundo, por meio do uso absoluto da 

razão humana que o levaria ao progresso, o ser humano seria liberto das 

explicações místicas, fantasiosas, supersticiosas e sobrenaturais. 

Estes dois projetos com certeza irão contribuir de maneira decisiva para o 

progresso que a Ciência alcançará nos séculos XVIII, XIX e XX. Porém, ao mesmo 

tempo, desencantado e desmistificado o mundo (!?), a Ciência acaba tornando-se 

um novo encantamento, um novo mito. Esta passa-se a se supor inquestionável em 

suas pesquisas, métodos, objetivos e resultados. Ao mesmo tempo, algo para ser 

tomado como verdadeiro e aceito, precisa passar pelo crivo da Ciência. Se não 

passar pelos critérios de avaliação que a Ciência estabelece como válidos, não 

poderá ser tomado como científico e, portanto, não poderá ser aceito. Resultado 

disto, por exemplo, é o surgimento da possbilidade humana de destruir a vida no 

Planeta Terra com apenas um único gesto: detonar uma bomba nuclear. Esta 

ameaça constante paira sobre a cabeça das pessoas ao longo do século XX e, em 

alguns momentos, parece ser algo inevitável. Ao mesmo tempo, o referido século é 

marcado pelo surgimento de sistemas políticos totalitários e segregacionistas, bem 
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como guerras que, em alguns aspectos, primam pelos requintes de crueldade. Num 

primeiro momento, poderíamos tomar este cenário como um perfeito espaço/tempo 

para o desenvolvimento de filosofias e atitudes pessimistas. E foi o caminho tomado 

por algumas pessoas. Não para Sartre. Numa certa tarde em Montparnasse, 

enquanto conversava com a escritora e filósofa Simone de Beauvoir e o filósofo 

Raymond Aron, manifestava ele ―... sua insatisfação com a filosofia — ela nunca 

dava conta da vida real‖ (STRATHERN, 1999, p. 65). Seu amigo Aron lhe fala que 

esta não seria a sua reação se conhecesse a Fenomenologia e o filósofo alemão 

Husserl. É assim que Sartre é apresentado à Fenomenologia e, a partir de onde 

resolve ir à Alemanha estudar tal pensamento. Conhece e estuda não somente o 

pensamento fenomenológico, como também o de Sören Kierkegaard, filósofo 

dinamarquês que propõe que a Filosofia seja, antes de tudo, ―filosofia da existência‖: 

 

O que importa é entender a que sou destinado, ver o que Deus quer 
propriamente que eu faça: o que importa é encontrar uma verdade 
que seja verdade para mim, encontrar uma idéia pela qual eu possa 
viver ou morrer. 
(...) 
Ousarmos ser nós próprios, ouseramos ser um indivíduo, não um 
qualquer, mas este que somos (KIERKEGAARD apud NOGARE, 
1985, p. 121-122). 

 

 Chega à Alemanha em plena ascensão de Hitler ao poder, em 1933, bem 

como assiste às primeiras manifestações de sua forma de governar,  

 

... fazendo suas tropas de choque marcharem pelas ruas com tochas 
e estandartes, promovendo a queima pública de livros, dissolvendo 
sindicatos, expurgando os judeus do funcionalismo público e do 
mundo acadêmico (STRATHERN, 1999, p. 26). 

 

Esse acontecimentos não passarão impunes à vida de Sartre. Mais 

marcantes ainda serão quando servirá no exército francês durante a Segunda 

Grande Guerra, bem como quando prisioneiro de um campo de concentração, de 

onde fugirá. Acontecimentos e pensamentos marcantes no desenvolvimento do 

pensamento filosófico e político de Sartre, conforme poderemos observar no texto 

que estudaremos a seguir. Dos acontecimentos, Sartre retirou os elementos para 

refletir sobre a condição humana; da Fenomenologia e, principalmente de 
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Kierkegaard, retirá os fundamentos para a sua Filosofia Existencialista: primeiro 

existimos, depois nos definimos. Como afirmará em O Existencialismo é um 

Humanismo, 

O homem é tão-somente, não apenas como ele se concebe, mas 
também como ele se quer; como ele se concebe após a existência, 
como ele se quer após esse impulso para a existência. O homem 
nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo: é esse o 
primeiro princípio do existencialismo. 

 

O texto que estudaremos, citado acima, é resultado de uma conferência feita 

por Sartre em 1946, no Club Maintenant e repetida várias vezes posteriomente. Ele 

inicia a conferência rebatendo as críticas feitas tanto pelos comunistas, quanto pelos 

católicos ao Existencialismo. Posteriormente, defende o ―o existencialismo como 

uma doutrina que torna a vida humana possível‖ e, em seguida, afirma que, ―O que 

torna as coisas complicadas é a existência de dois tipos de existencialistas: por um 

lado, os cristãos (...) e, por outro, os ateus‖. Em seguida, Sartre apontará as 

concordâncias e discordâncias entre ambos para, a seguir, justificar porque o 

existencialismo que defende é mais coerente, pois, segundo Sartre, somente o 

Existencialismo Ateu afirma a liberdade absoluta do indivíduo. 

Vamos ao texto. Os procedimentos para a leitura já foram descritas 

anteriormente. 

O Existencialismo é um Humanismo 

O existencialismo ateu, que eu represento, é mais coerente. Afirma que, se Deus não existe, 
há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência, um ser que existe antes de 
poder ser definido por qualquer conceito: este ser é o homem, ou, como diz Heidegger, a 
realidade humana. O que significa, aqui, dizer que a existência precede a essência? 
Significa que, em primeira instância, o homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo 
e só posteriormente se define. O homem, tal como o existencialista o concebe, só não é 
passível de uma definição porque, de início, não é nada: só posteriormente será alguma 
coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Assim, não existe natureza humana, já que 
não existe um Deus para concebê-la. O homem é tão-somente, não apenas como ele se 
concebe, mas também como ele se quer; como ele se concebe após a existência, como ele 
se quer após esse impulso para a existência. O homem nada mais é do que aquilo que ele 
faz de si mesmo: é esse o primeiro princípio do existencialismo. É também a isso que 
chamamos de subjetividade: a subjetividade de que nos acusam. Porém, nada mais 
queremos dizer senão que a dignidade do homem é maior do que a da pedra ou da mesa. 
Pois queremos dizer que o homem, antes de mais nada, existe, ou seja, o homem é, antes 
de mais nada, aquilo que se projeta num futuro, e que tem consciência de estar se 
projetando no futuro. De início, o homem é um projeto que se vive a si mesmo 
subjetivamente ao invés de musgo, podridão ou couve-flor; nada existe antes desse projeto; 
não há nenhuma inteligibilidade no céu, e o homem será apenas o que ele projetou ser. Não 
o que ele quis ser, pois entendemos vulgarmente o querer como uma decisão consciente 
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que, para quase todos nós, é posterior àquilo que fizemos de nós mesmos. Eu quero aderir 
a um partido, escrever um livro, casar-me, tudo isso são manifestações de uma escolha 
mais original, mais espontânea do que aquilo a que chamamos de vontade. 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. Assim, quando dizemos que o 
homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas 
responsável pela sua estrita individualidade, mas que ele é responsável por todos os 
homens. A palavra subjetivismo tem dois significados, e os nossos adversários se 
aproveitaram desse duplo sentido. Subjetivismo significa, por um lado, escolha do sujeito 
individual por si próprio e, por outro lado, impossibilidade em que o homem se encontra de 
transpor os limites da subjetividade humana. É esse segundo significado que constitui o 
sentido profundo do existencialismo. Ao afirmarmos que o homem se escolhe a si mesmo, 
queremos dizer que cada um de nós se escolhe, mas queremos dizer também que, 
escolhendo-se, ele escolhe todos os homens. De fato, não há um único de nossos atos que, 
criando o homem que queremos ser, não esteja criando, simultaneamente, uma imagem do 
homem tal como julgamos que ele deva ser. Escolher ser isto ou aquilo é afirmar, 
concomitantemente, o valor do que estamos escolhendo, pois não podemos nunca escolher 
o mal; o que escolhemos é sempre o bem e nada pode ser bom para nós sem o ser para 
todos. Se, por outro lado, a existência precede a essência, e se nós queremos existir ao 
mesmo tempo que moldamos nossa imagem, essa imagem é válida para todos e para toda 
a nossa época. Portanto, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, 
pois ela engaja a humanidade inteira. Se eu sou um operário e se escolho aderir a um 
sindicato cristão em vez de ser comunista, e se, por essa adesão, quero significar que a 
resignação é, no fundo, a solução mais adequada ao homem, que o reino do homem não é 
sobre a terra, não estou apenas engajando a mim mesmo: quero resignar-me por todos e, 
portanto, a minha decisão engaja toda a humanidade. Numa dimensão mais individual, se 
quero casar-me, ter filhos, ainda que esse casamento dependa exclusivamente de minha 
situação, ou de minha paixão, ou de meu desejo, escolhendo o casamento estou engajando 
não apenas a mim mesmo, mas a toda a humanidade, na trilha da monogamia. Sou, desse 
modo, responsável por mim mesmo e por todos e crio determinada imagem do homem por 
mim mesmo escolhido; por outras palavras: escolhendo-me, escolho o homem. 
Tudo isso permite-nos compreender o que subjaz a palavras um tanto grandiloqüentes como 
angústia, desamparo, desespero. Como vocês poderão constatar, é extremamente simples. 
Em primeiro lugar, como devemos entender a angústia? O existencialista declara 
freqüentemente que o homem é angústia. Tal afirmação significa o seguinte: o homem que 
se engaja e que se dá conta de que ele não é apenas aquele que escolheu ser, mas 
também um legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira, 
não consegue escapar ao sentimento de sua total e profunda responsabilidade. 
(...) 
Dostoievski escreveu: ―Se Deus não existisse, tudo seria permitido‖. Eis o ponto de partida 
do existencialismo. De fato, tudo é permitido se Deus não existe, e, por conseguinte, o 
homem está desamparado porque não encontra nele próprio nem fora dele nada a que se 
agarrar. Para começar, não encontra desculpas. Com efeito, se a existência precede a 
essência, nada poderá jamais ser explicado por referência a uma natureza humana dada e 
definitiva; ou seja, não existe determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade. Por 
outro lado, se Deus não existe, não encontramos, já prontos, valores ou ordens que possam 
legitimar a nossa conduta. Assim, não teremos nem atrás de nós, nem na nossa frente, no 
reino luminoso dos valores, nenhuma justificativa e nenhuma desculpa. Estamos sós, sem 
desculpas. É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. 
Condenado, porque não se criou a si mesmo, e como, no entanto, é livre, uma vez que foi 
lançado no mundo, é responsável por tudo o que faz. 

Atividade 6 
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Responda às questões abaixo: 

a. Por que, para Sartre a existência precede a essência? 

b. Por que, para Sartre a liberdade está condicionada o fato de a existência 

preceder a essência? 

c. Que relações existem entre a liberdade e a responsabilidade? 

Atividade 7 – Produção de texto final 

Elabore um texto dissertativo a partir das seguintes orientações: 

a. Temas do trabalho: liberdade, autonomia e responsabilidade; 

b. Buscar elementos para o trabalho nos três textos, fazendo uso de 

citações quando for possível; 

c. Fazer ligação com a sua vida, bem como à educação e aquisição do 

conhecimento. 
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