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Expectativa de Respostas
FILOSOFIA
QUESTÃO 1
Ao responder a questão sobre o papel da ideia de “Vontade Geral” e de
“Legislador”, em Jean Jacques Rousseau, o (a) candidato (a) deverá:
a) Considerar a ideia de “Vontade Geral” consolidando-se em uma sociedade
democrática, na medida em que o povo provoca e autoriza a lei mediante sua
participação no corpo soberano, ou seja, como detentor da autoridade
suprema do Estado;
b) Considerar o papel do legislador, no pensamento de Rousseau, como o de
uma inteligência superior que possa observar, a partir de um ponto de vista
político transcendente, os desvios que as paixões humanas produzem no
processo conflitivo de formação da vontade geral e propor um corpo adequado
de leis fundamentais, assim como persuadir a multidão cega à promulgação
deste corpo de leis;
c) Contemplar a ideia de que o processo que institui a “Vontade Geral”, no corpo
do pensamento de Rousseau, não está livre de dificuldades teóricas e
impasses conceituais que surgem à medida que se torna necessário justificar
um regime democrático. Explicar, ainda, que esta mesma vontade é tomada
por Rousseau como expressão da busca do povo pelo Bem, mas também uma
expressão das próprias paixões humanas, o que tornaria a vontade geral,
paradoxalmente, sempre certa, mas nem sempre orientada segundo um
julgamento suficientemente esclarecido.
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QUESTÃO 2
Ao elaborar a resposta exigida pela situação apresentada o (a) candidato (a)
deverá:
a) Contextualizar, histórica e metodologicamente, o problema da indução na obra
de David Hume. Após a contextualização, o candidato deverá expor a recepção
de Popper ao problema legado por Hume;
b) Apresentar a solução falsificacionista, destacando a mudança na lógica de
construção das teorias científicas, que passa de um procedimento indutivo para
um processo dedutivo;
c) Também carece ser realçado que o falsificacionismo parte do estabelecimento
de hipóteses ou conjecturas para, somente a seguir, estabelecer uma
avaliação dedutiva da conjectura.

