ORIENTAÇÕES PARA RECUPERAÇÃO

Orientações para
Recuperação 2021
II ETAPA LETIVA

Área do Conhecimento:

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Componente Curricular:

Filosofia

Ano/Série:

3ª Série do Ensino Médio

Prezado(a) Estudante,
Esta Trilha de Aprendizagem apresenta possíveis caminhos para o desenvolvimento de habilidades
relacionadas ao componente curricular e tem o objetivo de auxiliá-lo(a) na sua rotina de estudos para que
você alcance o desempenho esperado.
No decorrer da Trilha, você poderá compreender melhor os temas estudados e ampliar seus
conhecimentos, por meio de diferentes estratégias que visam contribuir para o seu processo de
aprendizagem.
Segue abaixo a relação de unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades a serem
desenvolvidas.

UNIDADES
TEMÁTICAS

FILOSOFIA
EXISTENCIAL E
EXISTENCIALISMO

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(BNCC – EM13CHS501) Analisar os fundamentos da ética
em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando
processos que contribuem para a formação de sujeitos
éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e
a solidariedade.
Heidegger e Sartre
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(BNCC – EM13CHS502) Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações
que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o
respeito às diferenças e às liberdades individuais.
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2. APROXIMAÇÃO

Compare o pensamento filosófico de Heidegger ao de Sartre, a partir de fragmentos dos
textos Ser e Tempo, de Heidegger, e O ser e o nada, de Sartre, a fim de entender os conceitos de
angústia, consciência de si na filosofia da existência e no existencialismo.

2. PERCEPÇÃO E PREPARAÇÃO
Leia o texto abaixo.

O EXISTENCIALISMO É O HUMANISMO
(...) a existência precede a essência (...). Que se deve entender por isso?
Consideremos um objeto fabricado, como, por exemplo, um livro ou um corta-papel. Esse
objeto foi fabricado por um artesão, que se inspirou em um conceito; ele se referiu ao conceito de
corta-papel, e igualmente a uma técnica prévia de produção, que faz parte do conceito, e que é no
fundo uma receita. Assim, o corta-papel é ao mesmo tempo um objeto que se produz de uma certa
maneira e que, de outro lado, tem uma utilidade definida, e não se pode supor um homem que produzisse um corta-papel sem saber para que tal objeto serviria. Diremos, portanto, que, no caso do
corta-papel, a essência – isto é, o conjunto das receitas e das qualidades que permitem produzi-lo
e defini-lo – precede a existência.
Assim, a presença diante de mim de tal corta-papel ou de tal livro é determinada. Temos
aqui uma visão técnica do mundo, na qual se pode dizer que a produção precede a existência. Que
significa dizer que a existência precede a essência? Significa que o homem primeiro existe, se encontra, surge no mundo, e que se define depois. O homem, tal como o existencialista o concebe, se
não é definível, é porque de início ele não é nada. Ele só será em seguida, e será como se tiver feito.
Assim, não há natureza humana. O homem é não apenas tal como ele se concebe, mas como ele
se quer, e como ele se concebe depois da existência, como ele se quer depois desse impulso para a
existência, o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo.
Tal é o primeiro princípio do existencialismo. É também o que se chama a subjetividade, e
que nos reprovam sob esse mesmo nome. Mas, que queremos dizer com isso, senão que o homem
tem mais dignidade que a pedra ou que a mesa? Pois nós queremos dizer que o homem primeiro
existe, isto é, que ele é de início aquele que se lança para um porvir, e que é consciente de se lançar
no porvir. O homem é de início um projeto que se vive subjetivamente, ao invés de ser um musgo,
uma podridão, uma couve-flor; nada existe antes desse projeto; nada está no céu inteligível, e o
homem será aquilo que ele tiver projetado ser, não o que ele quiser ser. Pois o que entendemos
vulgarmente por querer é uma decisão consciente e que é para a maior parte de nós posterior
àquilo que fizemos de nós mesmos. Posso querer aderir a um partido, escrever um livro, casar-me,
tudo isso é uma manifestação de uma escolha mais original, mais espontânea do que aquilo que
chamamos vontade.
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Mas, se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo
que ele é. Assim, o primeiro passo do existencialismo é colocar todo homem de posse daquilo que
ele é e fazer cair sobre ele a responsabilidade total por sua existência.
E, quando nós dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que
o homem é responsável por sua estrita individualidade, mas que ele é responsável por todos os
homens. De fato, não há um só de nossos atos que, criando o homem que queremos ser, não crie
ao mesmo tempo uma imagem do homem tal como estimamos que ele deva ser. Escolher ser isto
ou aquilo é afirmar ao mesmo tempo o valor daquilo que nós escolhemos, pois não podemos nunca
escolher o mal; aquilo que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós sem sê-lo
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 nossa época. Assim,
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 ao invés de ser comunista, se,
por esta adesão, eu quero indicar que a resignação é no fundo a solução que convém ao homem,
que o reino do homem não é sobre a terra, eu não estou engajando apenas a mim mesmo: eu
quero ser resignado por todos, por consequência minha decisão engaja toda a humanidade. E se
eu quiser, fato mais individual ainda, casar-me, ter filhos, ainda que esse casamento dependa unicamente de minha situação, ou de minha paixão, ou de meu desejo, com ele eu engajo não apenas
a mim mesmo, mas toda a humanidade no caminho da monogamia.
Assim, eu sou responsável por mim mesmo e por todos, e eu crio uma certa imagem do
homem que eu escolhi; escolhendo-me, eu escolho o homem. Quando, por exemplo, um chefe militar assume a responsabilidade de um ataque e manda um certo número de homens para a morte,
ele escolheu fazê-lo, e no fundo ele escolheu sozinho. Sem dúvida, há ordens que vêm de cima, mas
elas são muito amplas e uma interpretação se impõe, que vem dele, e dessa interpretação depende
a vida de dez ou quatorze ou vinte homens. Ele não pode não ter, na decisão que toma, uma certa
angústia. E esse tipo de angústia, que é aquela que o existencialismo descreve, veremos que ela se
explica, além disso, por uma responsabilidade direta diante dos outros homens implicados por ela.
Ela não é uma cortina que nos separaria da ação, mas ela faz parte da própria ação.
(...)não há determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade.(...) Assim, no reino luminoso dos valores, não temos justificativas ou desculpas nem por trás de nós, nem diante de nós.
Estamos sós, sem desculpas. Eu exprimiria isso dizendo que o homem está condenado a ser livre.
Condenado porque ele não se criou a si mesmo, e, entretanto, por outro lado, livre, pois, uma vez
lançado no mundo, ele é responsável por tudo o que faz. De acordo com isso, nós podemos compreender porque nossa doutrina horroriza certas pessoas. Pois, normalmente, elas têm apenas uma
maneira de suportar sua miséria, e é pensar: “As circunstâncias foram contra mim, eu valia muito
mais do que aquilo que fui; sim, eu não tive um grande amor, ou uma grande amizade, mas foi
porque não encontrei um homem ou uma mulher dignos deles, eu não escrevi bons livros porque
eu não tive tempo para fazê-lo; eu não tive filhos aos quais me dedicar porque eu não encontrei o
homem com o qual eu poderia construir minha vida. Um homem se engaja em sua vida, desenha
seu rosto e fora desse rosto não há nada. Evidentemente, este pensamento pode parecer duro a
alguém que não teve êxito na vida. Mas, de outro lado, ele dispõe as pessoas a compreender que
só a realidade conta, que os sonhos, as esperas, as esperanças.
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Permaneceram, pois, em mim, inutilizadas e inteiramente viáveis uma enorme quantidade
de disposições, de inclinações, de possibilidades que me dão um valor que a simples série de meus
atos não permite inferir.” Na verdade, para o existencialista, não há outro amor senão aquele que
se constrói, não há possibilidade de amor a não ser aquela que se manifesta em um amor; não
há outro gênio senão aquele que se exprime em obras de arte (...) permitem apenas definir um
homem como sonho não realizado, como esperanças abortadas, como esperas inúteis, que isso
os define em negativo e não em positivo. Entretanto, quando se diz “tu não és nada mais que a
tua vida” isto não implica que o artista será julgado unicamente por suas obras de arte; mil outras
coisas contribuem igualmente para defini-lo. O que queremos dizer é que um homem não é outra
coisa que uma série de empreendimentos, que ele é a soma, a organização, o conjunto das relações
que constituem esses empreendimentos.
Nestas condições, o que nos objetam não é no fundo nosso pessimismo, mas um duro otimismo. Pois, se, como Zola, declarássemos que eles são assim por causa da hereditariedade, por causa
da ação do meio, da sociedade, por causa de um determinismo orgânico ou psicológico, essas pessoas ficariam tranquilas, elas diriam: pois é, somos assim, ninguém pode fazer nada. Mas o existencialista, quando descreve um covarde, diz que esse covarde é responsável por sua covardia. E, no
fundo, é isso que elas desejam pensar: se você nasce covarde, você pode ficar tranquilo, você nada
pode fazer, você será covarde a vida toda, o que quer que faça; se você nasce herói, você pode ficar
tranquilo, você será herói a vida toda, você vai beber como um herói, vai comer como um herói. O
que o existencialista diz é que o covarde se faz covarde, que o herói se faz herói. Sempre existe uma
possibilidade para o covarde não ser mais covarde, e para o herói deixar de ser herói. O que conta
é o engajamento total (...)
O homem se faz, ele não está feito já de início, ele se faz escolhendo sua moral, e a pressão
das circunstâncias é tal que ele não pode não escolher uma moral.(...) Podemos julgar um homem
ao dizer que ele é de má-fé. Como definimos a situação do homem como uma escolha livre, sem
desculpas e sem apoio, todo homem que se refugia por trás da desculpa de suas paixões, todo
homem que inventa um determinismo é um homem de má-fé. (...) No mesmo plano, eu direi
que há também má-fé se eu escolher declarar que certos valores existem antes de mim; eu estou
em contradição comigo mesmo se eu quiser esses valores. Neste sentido, o existencialismo é um
otimismo, uma doutrina da ação (...).
Trechos de SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. In: MARÇAL, J. (Org).
Antologia de textos filosóficos. Secretaria do Estado do Paraná,
Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_pedagogicos/caderno_filo.pdf.
Acesso em: 20 set. 2020.
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1. AMPLIAÇÃO

Assista aos vídeos indicados abaixo.
► CRASHCOURSE. Existentialism: Crash Course Philosophy #16.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YaDvRdLMkHs.
Acesso em: 20 jul. 2021.

2. USO

01.

Quando surgiu a corrente filosófica existencialista?

02. Quem foi Sören Kierkegaard?

03. Qual foi o contexto histórico vivido na Europa durante o surgimento do existencialismo?

04. Por que a Primeira Guerra Mundial mostrou a vacuidade dos sistemas filosóficos?

05. Por que o existencialismo considera a existência como ponto de partida para a reflexão?

06. Quem é o ser humano, para o existencialismo?
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07. Quais são os carateres essenciais da existência, segundo o existencialismo?

08. Por que, segundo Jean-Paul Sartre, o existencialismo é um humanismo?

9.

ENUMERE as características fundamentais do existencialismo.

10. Por que o ser humano é considerado a partir da ideia de indivíduo único e irrepetível, para o existencialismo?

11. O que significa “filosofia do absurdo”?

12. O que é a angústia, para Kierkegaard?

13. Quais foram os principais postulados da “filosofia da liberdade”?

14. Quem foi Martin Heidegger?

15. O que é o Dasein (ser-para-si), segundo a teoria de Heidegger?
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16.

Por que, segundo Heidegger, somos seres para a morte?

17.

Por que, na concepção de Heidegger, a fenomenologia deve ser entendida como uma forma fundamental de ontologia?

18.

Qual é a essência do Dasein?

19.

Por que a união entre o Dasein e o seu mundo é rompida pela aparência (aparecimento) do outro?

20.

Por que o Dasein se torna consciência de seu “estar jogado no mundo”?

21.

O que é a Angst (angústia), para o Dasein?

22.

Por que a Angústia traz, para o Dasein, a apreensão de seu caráter finito?

23.

Por que a temporalidade e a liberdade do Dasein devem ser vistas como uma única coisa?

24.

Qual é a resposta final da existência, para o Dasein?
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25.

Quem foi Jean-Paul Sartre?

26.

Por que a obra O ser e o nada se tornou referência para a teoria existencialista?

27.

Por que, para Sartre, a consciência escapa de qualquer determinismo?

28.

Por que a existência precede a essência, segundo o pensamento sartriano?

29.

Por que Sartre levou o indeterminismo às suas mais radicais consequências?

30.

O que é a náusea, segundo o pensamento sartriano?

31.

O que significa dizer que o ser humano é um “para-si”?

32.

EXPLIQUE a afirmação: “A liberdade é o ser do homem”.
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33.

O que é a má-fé, segundo o pensamento sartriano?

34.

Por que, para Sartre, o não ser se reduz à subjetividade?

35.

Por que, na angústia, a liberdade apreende a si mesma reflexivamente?

36.

O que Sartre quer dizer ao afirmar que, na angústia, nós tentamos, face ao passado, fugir de nossa
própria transcendência?

37.

Por que, segundo o pensamento sartriano, toda escolha que fazermos é uma escolha do vazio?

38.

O que significa dizer que o ser humano é condenado a ser livre?

39.

DIFERENCIE consciência reflexiva de consciência reflexa.

40.

O que é o “em-si”, segundo Sartre?

41.

O que é o “para-si”, segundo Sartre?
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5. FEEDBACK

Entre em contato com o(a) professor(a), por meio da ferramenta Microsoft Teams – Equipe Chat
Professor ou nas aulas remotas, caso necessite de suporte para utilizar a Trilha de Aprendizagem
ou esclarecer dúvidas na realização das atividades.

6. AVALIAÇÃO

As orientações para a Avaliação de Recuperação seguirão posteriormente.
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