COMENTÁRIO GERAL DA PROVA DE FILOSOFIA
Prova excelente! A prova de Filosofia exigiu do aluno a leitura e o conhecimento das obras solicitadas. As
questões estavam bem distribuídas referentes aos autores pedidos, além de claras e precisas. A equipe de Filosofia
do Curso Positivo se sentiu satisfeita e realizada com a coerência da prova que novamente valorizou quem estudou
com afinco e consistência. O que certamente foi o caso dos nossos alunos. O Departamento de Filosofia da UFPR
está de parabéns!

EQUIPE DE FILOSOFIA DO CURSO POSITIVO

COMENTÁRIO
A tarefa de Sócrates consiste em persuadir os jovens e os velhos a não se preocuparem exclusivamente e nem tão ardentemente com o corpo e com as riquezas, como devem preocupar-se com a alma para
que ela seja quanto possível melhor. E para executar tal atividade e não disposto a abandoná-la, Sócrates
afirma que “não hei de fazer outra coisa, ainda que tenha de morrer muitas vezes”. E se, falando assim,
Sócrates corrompe os jovens, tais raciocínios são prejudiciais.

COMENTÁRIO
A acusação da qual Sócrates está se defendendo é de que ele crê em demônios e, portanto, de não
reconhecer aos deuses do Estado e de introduzir novas divindades. Ainda, segundo Sócrates, tal acusação não passaria de “uma adivinha” produzida por Meleto com o intuito de testar o filósofo. Tem o objetivo
de brincar, como se dissesse: “Sócrates é réu de crer nos deuses em vez de crer nos deuses”, ou seja, a
pergunta que deveria ser clara parece conter um enigma e quem a faz possui o saber.
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COMENTÁRIO
A diferença entre “menoridade” e “esclarecimento” reside no fato de que enquanto a menoridade expressa a incapacidade do homem em fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo,
o esclarecimento significa a saída do homem de sua menoridade, pela qual ele próprio é responsável.
Logo, o homem pode ser considerado culpado por não atingir o esclarecimento o homem porque escolhe
ficar sob a tutela de outros por covardia e preguiça.

QUESTÃO 04 – COMENTÁRIO
Para Kant, o fato de o homem não poder agir segundo o próprio entendimento quando se trata de
cumprir as leis, isto não deveria ser um obstáculo ou entrave para a defesa do uso autônomo do entendimento. Afinal, cada homem, pela sua conduta, pelo cumprimento da lei moral, se pode tornar digno dela.
Trata-se apenas de delinear ou projetar o destino último do próprio homem e as condições da sua realização. Neste sentido, o homem seria compreendido como fim em si que atua livremente e se determina
a si mesmo. Essa proposta moral, portanto, se configuraria na autonomia da razão e se confirmaria por
ser ela em si mesma legisladora. Logo, seria a autonomia da razão a responsável por legislar as normas
morais que deverão conduzir e orientar as ações humanas.
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Segundo Foucault, o conceito “corpos dóceis” pode ser definido como o resultado da produção do
poder disciplinar. Logo, é dócil o corpo que pode ser submetido, utilizado, transformado, aperfeiçoado em
função do poder.

COMENTÁRIO
Pode-se definir a ideia de “microfísica do poder” como sendo uma rede de dispositivos ou mecanismos
de poder que se disseminam por toda a estrutura social. O Poder que está disseminado de forma ampla
em todos os setores da sociedade; tornou-se micropoderes, capilares, atingindo a todos. Para exemplificar, pode-se mencionar a Escola, o Hospital e a Prisão. Tais instituições disciplinares são identificáveis
com esse modo de exercício de poder.

COMENTÁRIO
No sentido de Kant, é possível afirmar que Sócrates seria o modelo do homem esclarecido. Sócrates
reconhecia sua condição de ignorância e por seu próprio esforço de busca pela autonomia da razão.
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