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O texto O Existencialismo é um humanismo foi escrito por Jean-Paul Sartre 

com a intenção de defender sua doutrina das críticas das quais vinha sendo 

alvo, desde, principalmente, a publicação de O Ser e o Nada. Portanto, trata-se 

de uma re-visita às principais teses do existencialismo; aqui encaminharei 

minha interpretação construindo os parágrafos a partir de afirmações 

categóricas de Sartre que, ao meu ver, descrevem bem o “espírito” do 

existencialismo, sintetizando suas idéias principais. 

A existência precede a essência. Esta afirmação mostra, de saída, uma das 

maiores influências de Sartre: a ontologia heideggeriana. O existencialismo 

ateu sartriano consegue, ao afirmar que deus não existe, mostrar que existe 

pelo menos um ser que não possui uma essência a priori: o homem. A 

concepção de um deus artífice que permeou a história do ocidente e, 

conseqüente, a da filosofia, é problemática pois considera que um homem é 

um exemplar de um conceito universal da inteligibilidade divina, isto é, que há 

uma natureza humana – uma essência, o que conduz sempre a postulados 

sobre um ideal de homem, seja urbano, seja selvagem, da antiguidade ou da 

modernidade, independente de sua existência concreta. Sartre defende que o 

homem é apenas o seu projeto, isto é, precisa lançar-se constantemente para 

concretização do seu ser; em outras palavras, o ser do homem é constituído a 

partir de sua existência concreta, “o homem nada mais é do que aquilo que ele 

faz de si mesmo: é esse o primeiro princípio do existencialismo.”1          

O homem é responsável pelo que é. Sendo apenas o que faz de seu projeto, o 

homem é, para o existencialismo, radicalmente responsável pelo que lhe 

acontece. Sendo responsável por si mesmo, torna-se também responsável 

pelos outros; a cada vez que se escolhe, escolhe o outro. As escolhas de um 

homem sempre o engajam pois vêm mostrar que tipo de homem ele escolheu 

criar para si, e com isso, mostram uma imagem deste para a humanidade. A 

aqui podemos notar outra forte influência da filosofia de Sartre: a 

fenomenologia de Husserl, principalmente de seus últimos escritos sobre o 

                                                
1 SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. In: Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova 
Cultural, 1991. pg 6  
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Lebenswelt (mundo-da-vida) e a intersubjetividade. Sartre critica duramente 

quem se aproveita da ambigüidade do termo subjetivismo2 : este pode dizer 

tanto uma individualidade radical, quase solipsista ou, e neste caso é o sentido 

pretendido por ele, a impossibilidade para o homem de transpor os limites de 

sua própria subjetividade. “...o primeiro passo do existencialismo é o de pôr 

todo o homem na posse do que ele é e submetê-lo à responsabilidade total de 

sua existência.”3     

O homem é angústia. Ora, ao reconhecer a responsabilidade que possui para 

consigo mesmo e com os outros, o homem não pode deixar de se angustiar. 

Sartre exemplifica com casos simples, como o de um líder militar que, tem 

consciência de que sua escolha influenciará diretamente a vida daqueles sob 

seu comando. Tal angústia não conduz a inação, mas sim, pelo contrário, é 

considerada a condição da escolha pelo existencialista, pois pressupõe a 

consideração das diversas possibilidades envolvidas e a consciência de que o 

único valor que uma delas pode possuir é o de ser escolhida – i.e., só vale a 

posteriori. Sartre relembra Kierkegaard e sua descrição da angústia de Abraão: 

foi mesmo um anjo que lhe falou? É mesmo deus que exige o sacrifício? Essas 

e outras questões mostram que, mesmo que existam ‘sinais’ na realidade, é o 

homem individual, escolhendo, quem os interpreta.    

O homem é liberdade. Com tal responsabilidade radical por suas escolhas, é 

conseqüente afirmar que o homem é liberdade. Sartre critica os moralistas do 

século XIX que consideravam deus como uma hipótese caduca mas 

mantinham inculcado o postulado de que certos valores devem valer a priori, o 

que é uma contradictio in adjecto. Se abdicarmos da idéia de deus, devemos 

seguir até suas últimas conseqüências: não há mais desculpas, determinismos, 

escapatórias – o homem é liberdade. Qualquer que seja o homem que surja no 

mundo, ele será aquilo que fizer de si mesmo, será o que projetar e escolher 

ser. O existencialismo não admite a hipótese de esperar por ‘sinais divinos’ ou 

qualquer outro recurso externo. O homem tem de se haver consigo mesmo e 

escolher. A afirmação da liberdade radical mostra o desamparo – outra 

expressão cara a Heidegger – no qual o homem, sem deus, se encontra.  
                                                
2 Ibidem, idem. 
3 Ibidem, idem. 
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“Estamos sós e 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.”4     

Natureza humana x Condição humana. Embora seja cara ao existencialismo a 

idéia de que não há essência antes da existência, isto não quer dizer, por outro 

lado, que o homem pode “tudo”. Existem, nada palavras do próprio Sartre, 

“...um conjunto de limites a priori que esboçam sua [do homem] situação 

fundamental no universo.” Múltiplos são os acontecimentos e condições 

históricas na vida dos homens; podem ser burgueses, proletários, senhores 

feudais, samurais, hindus e possuirão muitos mais diferenças que similaridades 

entre si; contudo, todos se relacionam com outros (familiares, sociedade, etc.), 

precisam trabalhar para subsistir, são mortais, etc. Esse tipo de limite são os 

demarcadores da finitude humana, marco fundamental de sua condição. Ainda 

que seja possível escolher seu projeto, ser aquilo que fizer de si, ser 

responsável e com isso angustiado e desamparado, sua condição – 

compreendida como limites - já está dada. Sartre afirma ainda que, tais limites 

possuem ao mesmo tempo uma face objetiva e outra subjetiva: objetiva por 

poderem ser encontrados em qualquer parte e, subjetivos por serem vividos 

por cada um de um modo próprio. Para finalizar, é necessário 

compreendermos que a idéia de projeto, de superação, transcendência é 

pensada no existencialismo a partir desse limites: são sempre tentativas de 

negá-los, superá-los ou aceitá-los.   

                                                
4 Ibidem, p.9. 


