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Neste Guia, você vai estudar a desconstrução do sujeito e da realidade.
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Desconstrução do sujeito e da realidade
Para encerrar o tema “Desconstrução do sujeito e da realidade”, vamos
entender melhor o movimento existencialista, cujo representante mais
famoso foi Jean-Paul Sartre, um filósofo francês que lecionava para o Ensino
Médio, e, por isso, ganhou a admiração dos jovens de sua época.
Para aquecer, reflita sobre as questões a seguir:
• Você acha que a liberdade é uma condição inalienável do ser humano?
• Você acredita em destino, ou seja, que nascemos com a trajetória de
vida determinada antes mesmo de nascer?
• Você acha que temos uma essência que nos determina como indivíduos
ou somos nós que determinamos nossa própria essência?

Absurdo da existência
Sartre dedicou-se a estudar o ser humano em sua condição existencial. Como era ateu,
ele concluiu que não existe nada no mundo – nem Deus nem uma verdade absoluta – a
que possamos nos agarrar. Estamos lançados no mundo como um projeto aberto, sem
nenhuma finalidade e sempre acessíveis às possibilidades. Assim, nada nos define antes
de existirmos, pois somos nós que construímos nossa própria essência, na medida
em que fazemos escolhas. Nem mesmo condições sociais, biológicas e econômicas
podem determinar aquilo que somos, já que sempre teremos a chance de mudar os
determinismos.
Por isso, o lema do existencialismo se resume na máxima sartreana:

“A EXISTÊNCIA PRECEDE A ESSÊNCIA.”

Sartre afirmou que, paradoxalmente,
estamos “condenados a ser livres”, ou seja,
podemos escolher tudo na vida, menos abrir
mão da liberdade. Como compartilhamos
o mundo com as pessoas, temos o
compromisso de assumir a responsabilidade
pelas nossas escolhas. Por isso, LIBERDADE
e RESPONSABILIDADE são duas faces
de uma mesma moeda. Sartre dizia que,
ao tomar uma decisão, estamos nos
comprometendo com toda a humanidade.
O sentimento que revela nossa liberdade
incondicional é a angústia.
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Absurdo da existência

ATIVIDADES
1. (Unioeste) Jean-Paul Sartre é um dos filósofos mais representativos do Existencialismo, com sua defesa
incondicional da liberdade e do sentido ético da existência do ser humano. Assinale a alternativa que não corresponde
à concepção de liberdade deste filósofo.
a) Sartre afirma que há uma esfera objetiva de valores absolutos que determinam a liberdade.
b) A existência precede a essência é o princípio fundamental do existencialismo sartreano.
c) O ser humano é absolutamente responsável pelas suas escolhas por ser “liberdade enquanto tal” (Sartre).
d) A angústia é o sentimento que surge no ser humano por ter de fazer escolhas e de ser o único responsável pelas
escolhas que faz.
e) O fundamento de todos os valores humanos é a liberdade, pois o significado das escolhas, em circunstâncias
concretas, é a “procura da liberdade enquanto tal” (Sartre).

Alternativa A

2. Pensando nos conceitos centrais do existencialismo sartreano, leia o texto a seguir, sobre neuroplasticidade.
"A plasticidade cerebral faz alusão à capacidade do sistema nervoso para alterar sua estrutura e função ao longo da
vida, em resposta à diversidade ambiental. Embora este termo é usado agora na psicologia e na neurociência, não é
fácil de definir e se usa para indicar as alterações em vários níveis do sistema nervoso, das provas moleculares, tais
como as alterações na expressão genética, ao comportamento.”
A neuroplasticidade, ou plasticidade neural, permite aos neurônios se regenerar tanto anatomicamente quanto
funcionalmente, e formar novas conexões sinápticas. A plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade, é a habilidade
do cérebro para se recuperar e reestruturar. Esta capacidade de adaptação do sistema nervoso permite o cérebro se
recuperar após transtornos ou lesões e reduzir os efeitos das estruturas alteradas por patologias como a esclerose
múltipla, a doença de Parkinson, a deterioração cognitiva, o Alzheimer, a dislexia, o TDAH, a insônia etc.
COGNIFIT. Neuroplasticidade. Disponível em: <https://www.cognifit.com/br/plasticidade-cerebral>. Acesso em: 21 jul. 2020.

Escreva um texto sobre o paradoxo existencialista “Estamos condenados a ser livres.”, relacionando-o ao conceito
de plasticidade cerebral, conforme descrito no texto acima. Use as ideias a seguir como guia para a redação.
a) Você acredita que as condições biológicas, como ter uma doença, pode determinar uma existência limitada a essa
condição?
b) O cérebro humano é capaz de se regenerar mesmo quando há lesão ou doença. O que é preciso fazer para superar
determinismos biológicos?
c) Você acha que as condições socioeconômicas determinam definitivamente a existência das pessoas?
d) O que é preciso fazer para superar determinismos biológicos ou sociais?

Alternativa C.

#IrAlém

Acesse o endereço a seguir para conhecer mais a vertente existencialista.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=v37IQg7NnnU>. Acesso em: 2
set. 2020.
No endereço a seguir, você verá os conceitos do niilismo e do existencialismo
aplicados à análise da série Rick e Morty.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ENtyZUbFGbQ>. Acesso em: 2
set. 2020.
Não se esqueça: sempre busque questões filosóficas nas séries, nos filmes e nas
músicas que você gosta. Assim, o aprendizado fica mais significativo.

Bons estudos!

