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Esta prova é constituída por dois grupos de itens.

O GRUPO I inclui dois itens sobre uma única obra:

Um item de relação entre dois conceitos ou de

justificação de uma tese;

Um item de análise de texto.

O GRUPO II inclui um item de desenvolvimento de

um tema dado, a partir de uma única obra.



GRUPO I

Na página 3 encontrará um índice das obras para este grupo.

Seleccione APENAS UMA OBRA e responda aos dois itens formulados.

Na resposta ao item 1:

• utilize aproximadamente 160 palavras (cerca de 20 linhas), número indica dor

do grau de desenvolvimento da sua resposta.

Na resposta ao item 2:

• utilize aproximadamente 320 palavras (cerca de 40 linhas), número indicador

do grau de desenvolvimento da sua resposta;

• a mera transcrição de frases do texto implica a classificação de zero pontos.
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DA NATUREZA, Parménides

1. Relacione os conceitos de ser e de devir, explicando o significado dessa relação no contexto da

obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, explique por que razão as opiniões humanas se opõem ao

discurso acerca da verdadeira realidade. Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

Nisto cesso o discurso fiável e o pensamento

em torno da verdade; depois disso, as humanas opiniões

aprende, escutando a ordem enganadora das minhas palavras.

E estabeleceram duas formas, que nomearam, 

5 das quais uma não deviam nomear – e nisso erraram –,

e separaram os contrários como corpos e postaram sinais,

separados uns dos outros: aqui a chama do fogo etéreo,

branda, muito leve, em tudo a mesma consigo,

mas não a mesma com a outra; e a outra também em si

10 contrária, a noite sem luz, espessa e pesada.

Esta ordem cósmica eu ta declaro toda plausível,

de modo que nenhum saber dos mortais te venha transviar.

Frgs. 8, vv. 50 – 61, trad. José Trindade Santos, Lisboa, Alda Editores, 1997, pp. 23-25

GÓRGIAS, Platão

1. Relacione justiça e conhecimento, explicando o significado dessa relação no contexto da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, explique em que consiste a verdadeira utilidade da retórica,

segundo Sócrates. Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

Sócrates – (...) Polo, qual é então a grande utilidade da retórica? De acordo com os princípios que

estabelecemos, o que importa afinal é que cada um se abstenha da prática da injustiça, como um mal

em si mesmo. Não será assim?

Polo – Absolutamente.

Sócrates – E se algum de nós, ou alguém por quem nos interessamos, comete uma injustiça, deverá

demandar voluntariamente e depressa o lugar onde obterá a mais rápida punição, ou seja, deverá

procurar o juiz como quem procura o médico, não vá a doença da injustiça radicar-se na alma e tornar-

-se incurável. Que outra coisa podemos nós dizer, Polo, se os princípios em que assentámos

permanecem? Não é esta a única linguagem que está de acordo com os princípios, porque não há outra?

Polo – Que poderíamos nós dizer senão isso, Sócrates?

Sócrates – Consequentemente, num caso de injustiça, para nos defendermos a nós ou defendermos

os nossos pais, filhos ou a própria pátria, se esta for culpada, de nada nos serve, Polo, a retórica, a não

ser para o fim oposto ao usual, para nos acusarmos a nós próprios ou a qualquer dos nossos parentes

ou amigos que seja porventura culpado, sem nada ocultar, pondo antes bem a claro a falta, para que o

seu autor sofra o castigo e se cure. (...)

479e-480c, trad. Manuel de Oliveira Pulquério, Lisboa, Edições 70, 1997, pp. 113-114
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FÉDON, Platão

1. Relacione alma e corpo, explicando o significado desta relação no contexto da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, explique por que razão é nele rejeitada a tese segundo a qual

«a alma é uma harmonia». Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

[Sócrates] – (...) decerto não aceitarás, nem dito por ti mesmo, que, sendo a harmonia algo de

compósito, possa algum dia ter existido antes desses mesmos elementos que a deverão constituir...

Ou será que aceitas?

[Símias] – Claro que não, Sócrates – disse.

– Ora vês – prosseguiu –, que é exactamente o teu caso quando, por um lado, defendes que a

alma existia já antes de entrar numa forma e num corpo humano e, por outro, afirmas que é

composta... de coisas que ainda nem sequer existiam? Na realidade, a harmonia a que tu comparas

a alma nada tem a ver com esta, pois primeiro vem a lira, as cordas, os sons ainda não harmonizados,

e só por último é que ela se constitui a partir de todos eles, para ser a primeira a desaparecer. Ora

parece-te que uma tal concepção esteja em consonância com a anterior?

– De modo nenhum – respondeu Símias.

– E, no entanto, se há assunto que exija consonância é bem este da harmonia...

– É um facto – admitiu.

– Consonância que no teu caso se não verifica... Mas vê lá, antes de mais, por qual das ideias te

decides: a de que a aprendizagem é uma reminiscência, ou a de que a alma é uma harmonia?

– De longe pela primeira, Sócrates! Quanto à última, nada tenho na realidade a aboná-la: baseei-

-me tão-só numa verosimilhança, numa plausibilidade formal, que é com certeza a origem desta

convicção na maior parte dos homens. Mas eu próprio sei por experiência quão falazes são estas

demonstrações fabricadas a partir de meras verosimilhanças, e a que erros nos induzem, seja na

geometria, seja em qualquer outro domínio, quando mal nos precatamos contra elas! Pelo contrário,

esse argumento da aprendizagem e da reminiscência assenta num pressuposto que merece ser tido

em conta, uma vez que equaciona a existência da alma, anteriormente ao nosso nascimento, com a

desse tipo de realidades que a ela pertencem e que genericamente intitulamos de «realidade em si».

92a-d, trad. Maria Teresa Schiappa de Azevedo, Coimbra, Edições Minerva, 2001, pp. 95-96

CATEGORIAS, Aristóteles

1. Justifique a tese segundo a qual «é uma característica das substâncias e das diferenças que tudo

o que é chamado a partir delas o seja sinonimicamente», explicando o seu significado no contexto

da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, explique em que sentido a verdade está dependente de como

as coisas são na realidade. Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

(…) das coisas que reciprocam quanto à implicação da existência, aquela que é de alguma

maneira causa da existência da outra poderia com razão ser dita anterior por natureza. E é manifesto

que existem alguns casos deste tipo. Pois o facto de existir um homem reciproca quanto à implicação

da existência com a declaração verdadeira a seu respeito. Pois, se existe um homem, a declaração

através da qual dizemos que existe um homem é verdadeira; e reciprocamente: pois se a declaração

através da qual dizemos que existe um homem é verdadeira, então existe um homem. Mas a

declaração verdadeira não é de modo nenhum causa da existência da própria coisa, mas seguramente

a própria coisa parece de alguma maneira causa de a declaração ser verdadeira. Pois é por a própria

coisa existir ou não que a declaração é dita verdadeira ou falsa.

14b, trad. Ricardo Santos, Porto, Porto Editora, 1995, p. 65

V.S.F.F.
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INTRODUÇÃO ÀS LIÇÕES SOBRE HISTÓRIA DA FILOSOFIA, Hegel

1. Relacione filosofia e concreto, explicando o significado dessa relação no contexto da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, explicite a natureza do objecto da filosofia. Fundamente a sua

resposta com elementos da obra.

(...) o pensamento livre não pensa meramente o absoluto, mas capta a Ideia dele: isto é, o ser

(que também o próprio pensamento pode ser) que ele reconhece como a essência das coisas, como

a totalidade absoluta e a essência imanente de tudo (...).

Pensar significa trazer algo à forma da universalidade; pensar-se significa saber-se em si como

algo de universal, dar-se a determinação do universal, ligar-se consigo. Está aí contido o elemento

da liberdade prática.

O pensar filosófico tem logo esta conexão de que o pensamento como pensar tem perante si um

objecto universal, de que ele faz do universal objecto seu, ou de que o objectivo se determina como

o universal. Ele determina a singularidade das coisas naturais como um universal, como um

pensamento, como um pensamento objectivo – mas [determina] o objectivo como um pensamento.

Em segundo lugar, pertence [ao pensar filosófico] que, agora, eu conheça, determine, saiba esse

universal.

Trad. José Barata-Moura, Porto, Porto Editora, 1995, pp. 148-149

TENDÊNCIAS GERAIS DA FILOSOFIA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX, Antero de Quental

1. Relacione os conceitos de realidade e de espírito, explicando o significado dessa relação no contexto

da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, esclareça a natureza da filosofia. Fundamente a sua resposta

com elementos da obra.

O que é então a filosofia? É a equação do pensamento e da realidade, numa dada fase do

desenvolvimento daquele e num dado período do conhecimento desta: o equilíbrio momentâneo

entre a reflexão e a experiência: a adaptação possível em cada momento histórico (da história da

ciência e do pensamento) dos factos conhecidos às ideias directoras da razão, e a definição

correlativa dessas ideias, não por esses factos, mas em vista deles.

É por isso que a cada período histórico corresponde a sua filosofia: e, se o espírito humano

parece condenado a mover-se dentro dum certo número de formas fixas, de tipos fundamentais de

compreensão, sempre os mesmos e como que inquebrantáveis, esses tipos apresentam todavia uma

feição particular em cada período histórico, e os sistemas, que os traduzem, repetem-se sem serem

idênticos. (...) A razão é, em si, a mesma sempre e em todos os tempos: mas a experiência, em

virtude da qual a razão define, coordena e sistematiza as suas concepções, é que varia

continuamente.

Lisboa, Editorial Presença, 1999, pp. 45-47
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O NASCIMENTO DA TRAGÉDIA, Nietzsche

1. Relacione os conceitos de mito trágico e de sabedoria, explicando o significado dessa relação no

contexto da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, explique em que consiste a tendência contramoral da arte.

Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

Já no prefácio a Richard Wagner, a arte – e não a moral – é postulada como sendo a actividade

propriamente metafísica do ser humano; no próprio livro, surge repetidamente a ousada proposição

segundo a qual só como fenómeno estético se vê legitimada a existência do mundo. (…) Aqui se

anuncia, quiçá pela primeira vez, um pessimismo «para além do bem e do mal», aqui encontra

aquela «perversidade mental» a sua palavra e fórmula, contra a qual Schopenhauer não se cansou de

arremessar antecipadamente as imprecações e os trovejos mais encolerizados – uma filosofia que

ousa colocar a própria moral no mundo do fenómeno, fazendo-a descer não apenas para o meio dos

«fenómenos» (…) mas para o meio das «ilusões», enquanto aparência, alucinação, erro,

interpretação, arranjo, arte. Talvez o melhor modo de medir a profundidade dessa tendência

contramoral seja a partir do silêncio prudente e hostil com o qual o cristianismo é tratado em todo

o livro – o cristianismo enquanto configuração mais extravagante do tema moral até agora dada a

ouvir à humanidade. (…) Por detrás de tal forma de pensar e avaliar, que tem de ser hostil à arte

enquanto for de algum modo autêntica, senti também desde sempre a dimensão hostil à vida, a má

vontade furiosa e vingativa contra a própria vida: pois toda a vida assenta em aparência, arte, ilusão,

óptica, necessidade do perspectivismo e do erro.

In Obras Escolhidas de Friedrich Nietzsche, vol. I, trad. Teresa Cadete,

Lisboa, Relógio d’Água, 1997, pp. 13-15

DA CERTEZA, Wittgenstein

1. Relacione fala e contexto, explicando o significado dessa relação no âmbito da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, esclareça a relação entre dúvida e sistema de crenças.

Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

516. Se acontecesse alguma coisa (tal como seja alguém dizer-me alguma coisa) calculada para

me fazer duvidar do meu próprio nome, certamente que também haveria alguma coisa que tornasse

duvidosos os próprios fundamentos dessas dúvidas e eu poderia, portanto, decidir manter a minha

antiga convicção.

517. Mas não poderia acontecer qualquer coisa que me fizesse sair dos carris completamente?

Evidência que tornasse inaceitável para mim a coisa mais certa? Ou, de qualquer forma, me fizesse

rejeitar os meus juízos mais fundamentais? (Com razão ou sem ela, é questão que não se põe aqui.)

518. Poderia imaginar que observava isto noutra pessoa?

519. É bem possível que você, ao dar cumprimento à ordem «Traga-me um livro», possa ter de

verificar se a coisa que vê além é realmente um livro; mas então você sabe pelo menos o que é que

as pessoas querem dizer com a palavra «livro»; e, se não sabe, pode consultar um dicionário mas,

para isso, precisa de saber o significado de algumas outras palavras. E o facto de uma palavra

significar isto e aquilo, utilizar-se desta e daquela maneira é, por sua vez, um facto empírico, tal

como o facto de que aquilo que você vê além é um livro.

Portanto, para que você seja capaz de executar uma ordem, tem de haver algum facto empírico

acerca do qual não tenha dúvidas. A própria dúvida baseia-se apenas naquilo que não está em dúvida.

Trad. Elisa Costa, Edições 70, Lisboa, 1998, pp. 145-147

V.S.F.F.
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ELOGIO DA FILOSOFIA, Merleau-Ponty

1. Justifique a tese segundo a qual a filosofia «não é nunca uma ocupação séria», explicando o seu

significado no contexto da obra. 

2. A partir do texto abaixo apresentado, explicite as críticas à concepção da história de Hegel.

Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

Se considerarmos o outro tema das discussões contemporâneas, isto é, a história, veremos que

também aqui a filosofia parece desesperar de si própria. Uns vêem na história um destino exterior

em cujo proveito a filosofia é convidada a suprimir-se como filosofia, outros mantêm a autonomia

filosófica apenas na medida em que desligam a filosofia da circunstância e fazem dela um honroso

álibi. Defende-se a filosofia e defende-se a história como tradições rivais. (…)

Já Hegel as havia identificado, fazendo da filosofia a intelecção da experiência histórica e da

história o devir da filosofia. Mas o conflito estava apenas disfarçado: sendo a filosofia, para Hegel,

saber absoluto, sistema, totalidade, a história de que fala o filósofo não é verdadeiramente história,

isto é, algo que se construa, mas a história universal, compreendida, feita, morta. (…) A história

universal de Hegel é o sonho da história. Como nos sonhos, tudo o que é pensado é real, tudo o que

é real é pensado. Os homens nada podem fazer que não esteja já compreendido no reverso das

coisas, no sistema.

Trad. António Braz Teixeira, Lisboa, Guimarães Editores, 1998, pp. 63-65

OS PROBLEMAS DA FILOSOFIA, Russell

1. Relacione conhecimento de trato e conhecimento por descrição, explicando o significado dessa

relação no contexto da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, explicite a relação do princípio da indução com a experiência.

Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

Suponha-se um homem que houvesse visto um grandíssimo número de cisnes brancos: poderia

esse homem muito bem julgar, atendo-se aí ao nosso princípio, que era coisa provável, consoante os

dados, que todos os cisnes fossem brancos: e seria um raciocínio de correcção perfeita. Este

raciocínio não é confutado pelo facto de alguns cisnes serem negros: com efeito, pode muito bem

suceder uma coisa, sem embargo do facto de que certos dados tornem improvável que ela ocorra.

(...) O facto, pois, de que as coisas deixam frequentemente de nos satisfazer as expectativas não é

prova de que as expectativas não serão provavelmente satisfeitas, em certo caso determinado, ou

numa determinada classe de casos. Assim, o princípio indutivo, ou da indução, não é susceptível de

ser refutado por nenhum recurso à experiência.

Mas o princípio indutivo, por outra banda, é também insusceptível de ser provado por qualquer

recurso à experiência. Podemos conceber que a experiência o confirme para os casos que já foram

examinados; porém, para todos os casos não examinados ainda, é só o princípio da indução o que

pode justificar qualquer inferência daquilo que já foi examinado para aquilo que não foi examinado

ainda. Toda a sorte de raciocínio que, sobre a base da experiência havida, conclua a respeito do

futuro (ou a respeito das partes não experienciadas do tempo passado ou do presente) pressupõe o

princípio da indução; portanto, nunca podemos recorrer à experiência para provar o princípio da

indução sem por aí cairmos num vício lógico, que é o vício de petição de princípio. Assim, temos,

por consequência, ou que aceitar o princípio indutivo por virtude da sua própria evidência intrínseca,

ou que renunciar a justificar de algum modo as nossas expectativas quanto ao futuro.

Trad. António Sérgio, Coimbra, Almedina, 2001, pp.73-74
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PROBLEMÁTICA DA SAUDADE & ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA CONSCIÊNCIA SAUDOSA,

Joaquim de Carvalho

1. Relacione consciência teorética e vida psicológica, explicando o significado dessa relação no

contexto da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, explicite a relação entre filosofia e saudade. Fundamente a sua

resposta com elementos da obra.

Se por filosofia se entender a teoria geral do mundo como síntese do saber ou a fundamentação

crítica da possibilidade do próprio saber, a saudade é um acontecimento individual que se submerge

apagadamente na interpretação geral da vida psicológica; porém, se se entender que, para além do

mundo que nos é dado, do qual somos espectadores, há o mundo das qualidades e das significações,

do qual somos criadores pela arte, pela ética e pela metafísica, e que a filosofia é fundamentalmente

interpretação qualitativa, então a saudade pode ser elemento capital de uma interpretação metafísica

da existência, por implicar uma tomada de posição perante o mundo, a qual afecta a totalidade da

existência vivida e a viver.

A consciência de estar no mundo não creio que seja princípio bastante e suficiente de uma

explicação metafísica da realidade que se vive, mas a explicação total da realidade que se vive não

pode menosprezar os ensinamentos e as correlações implícitas na consciência saudosa.

In Obra Completa, vol. V, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, p. 114

SOBRE A ESSÊNCIA DA VERDADE, Heidegger

1. Justifique a tese segundo a qual «o deixar-ser do ente é, em si mesmo, simultaneamente, um

ocultar», explicando o seu significado no contexto da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, explique a superação da concepção segundo a qual a verdade

reside originariamente no enunciado. Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

O enunciado representativo diz o que diz, acerca da coisa representada, tal como esta é,

enquanto esta coisa. O «tal... como...» diz respeito ao re-presentar e ao ser re-presentado. Re-

presentar significa aqui, à margem de todas as opiniões prévias de «psicologia» ou de «teoria da

consciência», o deixar a coisa opor-se como objecto. O que se opõe, enquanto posto deste modo,

tem de atravessar um âmbito aberto de encontro e, apesar disso, permanecer em si como coisa e

mostrar-se a si mesmo como algo de permanente. Este aparecer da coisa no percurso de um vir-ao-

encontro consuma-se num âmbito aberto, cuja abertura não é criada pelo representar, mas que, em

cada caso, só é referida e aceite enquanto âmbito de referência. A referência do enunciado

representativo à coisa é a consumação daquela relação que, originariamente e em cada caso, se põe

em movimento como comportamento. Mas todo o comportar-se tem a sua peculiaridade no facto de,

permanecendo no aberto, se ater sempre, em cada caso, a algo revelado enquanto tal. O somente

revelado de tal modo e em sentido estrito foi, desde cedo, experimentado no pensamento ocidental

como o «presente» e, desde há muito, chamado «ente».

O comportamento está aberto ao ente. Toda a referência mantida aberta é um comportamento.

De acordo com o género de ente e o modo de comportamento, varia o estado-de-aberto do homem.

Trad. Carlos Morujão, Porto, Porto Editora, 1995, p. 27

V.S.F.F.
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TEORIA DA INTERPRETAÇÃO, Ricoeur

1. Justifique a tese segundo a qual «a distinção entre semântica e semiótica é a chave de todo o

problema da linguagem», explicando o seu significado no contexto da obra.

2. A partir do texto abaixo apresentado, explicite a tese segundo a qual a escrita, tal como a arte,

produz um «aumento estético» da realidade. Fundamente a sua resposta com elementos da obra.

Uma observação feita de passagem no Fedro [de Platão] fornece-nos uma chave importante. A

escrita é comparada à pintura, e das imagens destas diz-se que são mais fracas e menos reais do que

os seres vivos. A questão aqui é se a teoria do eikon, considerada como uma simples sombra da

realidade, não será o pressuposto de toda a crítica endereçada a qualquer mediação por sinais

exteriores.

Poderia mostrar-se que a pintura não é a reduplicação umbrática da realidade (...).

Longe de produzir menos do que o original, a actividade pictórica pode caracterizar-se em

termos de «aumento icónico» onde, por exemplo, a estratégia da pintura é reconstruir a realidade

com base num alfabeto óptico limitado. (…) 

A teoria da iconicidade – enquanto aumento estético da realidade – fornece-nos a chave para

uma resposta decisiva à crítica que Platão faz à escrita. A iconicidade é a reescrita da realidade. A

escrita, no sentido limitado da palavra, é um caso particular de iconicidade. A inscrição do discurso

é a transcrição do mundo e a transcrição não é reduplicação, mas metamorfose.

Trad. Artur Morão, Lisboa, Edições 70, 1999, pp. 52-53
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GRUPO II

– Desenvolva o tema correspondente à obra que seleccionou.

Na sua resposta:

• relacione o tema com o horizonte temático da obra;

• integre o tema na estrutura argumentativa da obra;

• avalie o modo como o autor trata o tema na obra.

–  Comece por apresentar o plano organizador da sua resposta.

FIM

OBRAS

O MESTRE, Santo Agostinho ..................................

PROSLOGION, Santo Anselmo ..............................

O ENTE E A ESSÊNCIA, São Tomás de Aquino .....

RECONDUÇÃO DAS CIÊNCIAS À TEOLOGIA,

São Boaventura ...................................................

PRINCÍPIOS DA FILOSOFIA, Descartes....................

CARTA SOBRE A TOLERÂNCIA, Locke .................

DISCURSO DE METAFÍSICA, Leibniz ....................

FUNDAMENTAÇÃO DA METAFÍSICA DOS

COSTUMES, Kant ...............................................

TEMAS

Conhecimento e palavra

A justiça divina

A essência e a definição dos acidentes

O lume do conhecimento filosófico

Da dúvida aos primeiros princípios

Estado e Igreja: os deveres de tolerância

Deus e as substâncias finitas

A determinação racional da vontade

• Seleccione uma obra e o tema que lhe corresponde, indicando,

DE MODO INEQUÍVOCO, a sua escolha.

• Utilize aproximadamente 640 palavras (cerca de 80 linhas), sem

contar com o plano organizador. Considere este número como

indicador do grau de desenvol vimento da sua resposta. 

V.S.F.F.
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COTAÇÕES

GRUPO I

1. ........................................................................................................................ 40 pontos

2. ......................................................................................................................... 70 pontos

___________________

Total do Grupo I ............................................. 110 pontos

GRUPO II

Item único .......................................................................................................... 90 pontos

___________________ 

Total do Grupo II ............................................ 90 pontos

__________ 

TOTAL ...................................................... 200 pontos
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