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 FILOSOFIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Em diversos diálogos platônicos, a personagem de Sócrates é caracterizada por um
procedimento investigativo refutatório que se contrapõe ao gênero de discurso empregado
pelos mestres de retórica. Tomando o seguinte extrato do Górgias como ponto de partida,
explicite:

A) os temas que compõem o campo de investigação da Filosofia socrática;

B) o modo como a refutação socrática opera.

 “–...Receio contestar-te para que não penses que falo menos pelo prazer
de esclarecer o assunto em discussão do que por motivos pessoais. (..)E em
que número me incluo? Entre as pessoas que têm prazer em ser refutadas, no
caso de afirmarem alguma inverdade, e prazer também em refutar os outros,
se não estiver certo, do mesmo modo, o que disserem, e que tanto se alegram
com serem refutadas como em refutarem... ”.

PLATÃO. Górgias. (457e-458a). Belém:
EDUFPA, 2002. p. 142-143.
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SEGUNDA  QUESTÃO

“Tudo o que se move é movido por outro ser. Por sua vez, este outro ser,
para que se mova, necessita também que seja movido por outro ser. E assim
sucessivamente. Se não houver um primeiro ser movente, cairíamos num
processo infinito, o que é absurdo. Logo, é preciso que haja um primeiro ser
movente que não seja movido por nenhum outro. Esse ser é Deus”.

Tomás de Aquino. Suma de Teologia. Citado por: COTRIM, Gilberto.

Fundamentos de Filosofia. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 135.

O texto acima apresenta uma das cinco “provas” da existência de Deus chamada por
alguns de argumento do Primeiro Motor Imóvel, proposta por Tomás de Aquino. A propósito
desse tema, responda o que é pedido nos itens A e B.

A) Comente a influência de Aristóteles na elaboração do argumento dessa prova.

B) Cite e exponha uma das outras quatro “provas” desenvolvidas por Tomás de Aquino.
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TERCEIRA  QUESTÃO

“Inclinamo-nos a imaginar que poderíamos descobrir os efeitos pela mera
operação da nossa razão, sem a experiência. Supomos que, se fôssemos
subitamente trazidos a este mundo, poderíamos, a princípio, ter inferido que
uma bola de bilhar comunicava o movimento a outra após impulso; e que não
precisávamos ter esperado pelo acontecimento para nos pronunciarmos com
certeza a seu respeito. Tal é a influência do hábito (...).”

HUME, David. Investigação sobre o entendimento

humano. Lisboa: Edições 70. p. 34.

Hume, com certeza, não está preocupado em investigar a intelecção dos seres extra
terrestres, mas em examinar a relação entre a construção do conceito de causalidade e o
hábito. Assim, a partir deste texto e dos fundamentos da filosofia humeana, conteste – ou
seja, recuse – as duas concepções de causalidade apresentadas a seguir:

A) o conceito de causalidade contém um raciocínio construído a priori.

B) o conceito de causalidade contém uma conexão necessária.
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QUARTA  QUESTÃO

Na obra Introdução à História da Filosofia, Hegel expressou o seguinte juízo:

“Na realidade, porém, tudo o que somos, somo-lo por obra da história;
ou para falar com maior exatidão, do mesmo modo que na história do pensamento
o passado é apenas uma parte, assim no presente, o que possuímos de modo
permanente está inseparavelmente ligado com o fato da nossa existência
histórica. O patrimônio da razão autoconsciente que nos pertence não surgiu
sem preparação, nem cresceu só do solo atual, mas é característica de tal
patrimônio o ser herança e, mais propriamente, resultado do trabalho de todas
as gerações precedentes do gênero humano.”

Hegel. Introdução à História da Filosofia. São Paulo:

Nova Cultural, 1989. Coleção “Os Pensadores”, p. 87.

Responda:

A) qual é a meta, segundo Hegel, do processo histórico?

B) aponte a diferença fundamental entre a concepção de história de Hegel e a de Marx.


