COMENTÁRIO GERAL DOS PROFESSORES DO CURSO POSITIVO

VESTIBULAR UFPR 2009 (2ª FASE) – PROVA DE FILOSOFIA
Mais uma vez o Departamento de Filosofia da UFPR está de parabéns pela clareza, precisão e
distribuição das questões referentes aos autores pedidos. Sentimo-nos realizados ao ver que nossos
esforços em honrar este inteligente programa de obras propostos pela UFPR foram recompensados por
uma prova que valorizou quem estudou com afinco e consistência. O que certamente foi o caso dos alunos
do Curso Positivo.

RESOLUÇÃO
O Objetivo de Descartes é mostrar a visão divergente que diferentes filósofos demonstram sobre um
mesmo tema. Dessa forma, ele deixa claro a necessidade de se chegar a uma única verdade.

RESOLUÇÃO
As divergências entre os grandes filósofos consagrados ao longo da história deixa evidente que os
conhecimentos da filosofia não produziram verdades claras e indubitáveis, como é de se esperar de uma
verdadeira ciência.
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RESOLUÇÃO
Para Descartes, a dúvida metódica permite a eliminação sistemática dos erros e dos dados prováveis para
buscar estabelecer uma ciência fundada em conhecimentos seguros e confiáveis.

RESOLUÇÃO
Nessa passagem, Platão compara as dificuldades visuais que o olho enfrenta na passagem de lugares
iluminados para lugares sombrios com as dificuldades que a própria alma enfrenta quando possuidora
de grande conhecimento tem que se defrontar com a ignorância. Assim, o olho tem dificuldade de se
orientar em lugares sombrios da mesma forma como a alma, que teve acesso ao conhecimento, tem
dificuldades de se fazer entender por aqueles que são ignorantes.

RESOLUÇÃO
Alguém inteligente felicitaria, segundo Platão, aquela alma que veio de um lugar luminoso para as
trevas, uma vez que essa alma veio de regiões de grande conhecimento para libertar da ignorância
aqueles que vivem na escuridão.

RESOLUÇÃO
O leão representa a força que o príncipe deve ter. A raposa, por sua vez, representa a astúcia que o
príncipe deve imprimir às suas ações. Assim, o príncipe deve agir com a força de um leão e a astúcia de
uma raposa.

2

FILOSOFIA

RESOLUÇÃO
Não é prudente para um príncipe manter sua palavra, uma vez que as situações históricas podem mudar
de um momento para o outro. Assim, a palavra assumida em dada situação pode não ser conveniente em
outra. Compete, portanto, à virtù do príncipe saber conduzir sua palavra de acordo com os interesses da
manutenção do poder.

RESOLUÇÃO
A oposição entre “coisa” e “objeto”, segundo Merleau-Ponty, se dá na relação de subjetividade e
objetividade que se procura no mundo. Para ele, as “coisas” se constituem na relação subjetiva, emocional,
perceptiva que mantemos com a realidade. Já o “objeto” se dá na análise científica que busca o maior grau
de objetividade possível, como se sujeito e objeto vivessem em mundos diferentes.

RESOLUÇÃO
No primeiro trecho, Merleau-Ponty apresenta a concepção clássica da ciência que entende o espaço de
forma distinta do objeto. No segundo trecho, ele apresenta a mudança nessa concepção introduzida pelas
novas geometrias e pela teoria da relatividade. Nessa nova concepção, diferente da visão clássica, objeto
e espaço não são distintos. Há uma continuidade onde matéria e espaço influenciam-se reciprocamente a
ponto de não ser possível concebê-los um independente do outro. As novas geometrias transformaram a
concepção do mundo. As coisas não estão soltas em um espaço independente; pelo contrário, as coisas e
o espaço são partes de um único fenômeno.
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RESOLUÇÃO
A nova idéia de identidade da coisa apresentada por Merleau-Ponty propõe que as coisas se dão na
relação que apresentam com o sujeito que observa. Assim, uma vez que a análise científica procura
entender as coisas como objetos em si mesmos, ela teria de buscar explicar o significado de cada objeto
para cada sujeito que o percebe. Nesse sentido, portanto, a nova idéia de identidade da coisa impõe à
ciência uma “tarefa interminável”.

RESOLUÇÃO
Na medida em que, face ao exercício de uma função, um sábio deve “suspender sua razão”; o que não se
contradiz com a necessidade da crítica já que esta deve ser exercida perante o grande público letrado, isto
é, o que Kant denomina de uso público da razão. Não há, segundo o autor, contradição do sábio na medida
em que as duas atitudes – crítica e suspensão da razão – dão-se em ambientes distintos, sem que uma
interfira na outra. O que impede o avanço do esclarecimento é a falta de liberdade que permita o uso
público da razão.
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