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1. (Ufu 2018) Considere o seguinte trecho, que comenta opiniões bastante difundidas sobre o pensamento
filosófico de Parmênides e Heráclito, filósofos gregos que viveram no século VI a.C., e responda às questões a
respeito.

“Parmênides e Heráclito representam correntes de pensamento rivais na filosofia grega e o conflito entre essas
correntes marcou profundamente a obra de Platão, que procurará superá-lo, de certa forma, conciliando as duas
posições.
O pensamento de Parmênides baseia-se em uma concepção de unidade do real para além do movimento por ele
considerado apenas uma característica aparente das coisas. Parmênides é visto como o filósofo do Ser, da
realidade única, subjacente à pluralidade dos fenômenos, e precursor da metafísica.
Heráclito parte do movimento como a questão mais básica em nosso entendimento do real, vendo no conflito
entre os opostos a causa do movimento. Sua visão de realidade é profundamente dinâmica.”
MARCONDES, Danilo. Textos Básicos de Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.
a) Explique a oposição entre as concepções desses filósofos a respeito da realidade do movimento.
b) Explique como Platão “de certa forma concilia as duas posições”.

2. (Unesp 2017) Imaginemos uma caverna subterrânea onde, desde a infância, geração após geração, seres
humanos estão aprisionados. A luz que ali entra provém de uma imensa e alta fogueira externa. Entre ela e os
prisioneiros há um caminho em que homens transportam estatuetas (pequenas estátuas) de todo tipo, com
figuras de seres humanos, animais e todas as coisas. Por causa da luz da fogueira, os prisioneiros enxergam na
parede do fundo da caverna as sombras das estatuetas transportadas atrás de um muro, mas sem poderem ver
as próprias estatuetas nem os homens que as transportam. Como jamais viram outra coisa, os prisioneiros
imaginam que as sombras vistas são as próprias coisas. Que aconteceria, indaga Platão, se alguém libertasse os
prisioneiros? Que faria um prisioneiro libertado?
Marilena Chauí. Convite à filosofia, 1994. Adaptado.
Na alegoria da caverna, a qual figura típica da filosofia de Platão correspondem os seres humanos aprisionados? E
o prisioneiro que se liberta das algemas? Explique o significado filosófico dessas duas figuras.
3. (Ufu 2017) Leia o trecho abaixo extraído do diálogo platônico O Banquete.

Eis, com efeito, em que consiste o proceder corretamente nos caminhos do amor, ou por outro se deixar conduzir:
em começar do que aqui é belo e, em vista daquele belo, subir sempre, como que servindo-se de degraus, de um
só para dois e de dois para todos os belos corpos, e dos belos corpos para os belos ofícios, e dos ofícios para as
belas ciências até que das ciências acabe naquela ciência, que de nada mais é senão daquele próprio belo, e
conheça enfim o que em si é belo.
PLATÃO. O Banquete. Edição bilíngue. Tradução de José Cavalcante de Souza. São Paulo: Editora 34, p. 147.
Em conformidade com a teoria platônica das ideias, responda:

a) As afirmações “do que é belo aqui” e “em vista daquele belo” designam o quê, respectivamente?
b) Que ciência é esta que se encarrega “daquele próprio belo”, e conhece “enfim o que é em si belo”?

4. (Ufmg 2013) Em um trecho do diálogo Eutidemo, Sócrates conta a Críton como discutiu com Clínias a
possibilidade de haver uma arte ou ciência que leve os homens à felicidade. Após descartar diversas artes, eles
dedicaram-se a considerar a “arte política”, identificada por eles com a “arte real”, ou seja, com a arte do governo
do rei. Todavia, o desdobramento do diálogo mostra que também essa “arte política” ou “real” não pode exercer a
função de levar os homens à felicidade, porque sua ação não torna os homens melhores eticamente. Eles
constatam, assim, que chegaram a um impasse na argumentação, isto é, uma aporia.
A esse respeito, leia o fragmento:

[SÓCRATES] Mas que ciência então? De que maneira a usaremos? Pois é preciso que ela não seja artífice de
nenhuma das obras que não são nem boas nem más, mas sim que transmita nenhuma outra ciência a não ser ela
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própria. Devemos dizer então que <ciência> é esta afinal, e de que maneira a usaremos? Queres que digamos,
Críton: é aquela com a qual faremos bons os outros homens?
[CRÍTON] Perfeitamente.
[SÓCRATES] Os quais serão bons em quê? e, em quê, úteis? Ou diremos que farão bons ainda outros, e esses
outros <farão bons> outros? Mas em quê, afinal, são bons, não nos é claro de maneira nenhuma, já que
precisamente desprezamos as obras que se diz serem da política [...]; e, é exatamente o que eu dizia, estamos
igualmente carentes, ou ainda mais, no que se refere ao saber qual é afinal aquela ciência que nos fará felizes.
[CRÍTON] Por Zeus, Sócrates! Chegastes a uma grande aporia, segundo parece.
(PLATÃO, Eutidemo, 292d-e)

EXPLIQUE por que, segundo Sócrates e Críton, a mesma arte não pode ser responsável por governar os homens e,
simultaneamente, torná-los bons.
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