
Questão 1: 

 
Quais as relações que a opinião tem com a racionalidade? 

 
1) TEMA: A relação entre opinião e racionalidade.  
2) PROBLEMÁTICA:  

a) Razão como instrumento de crítica da atitude dogmática;  
b) Crítica dos preconceitos do senso comum;  
c) Reflexão sobre os critérios que nos liberam da crença irrefletida. 

 
3) ESTRUTURA ARGUMENTATIVA:  

a) Introdução com uma análise dos termos principais da questão: relação, opinião 
e racionalidade; 

b) Explicitação do interesse filosófico da problemática;  
c) Desenvolvimento das idéias e conceitos subentendidos na problemática; 

crença, dogmatismo, ignorância, ciência, filosofia, dogma, mito...  
d) Alguns exemplos possíveis da cultura filosófica que poderiam ser mobilizados no 

desenvolvimento e aprofundamento: Platão, Teeteto, etc.. ; Método dialógico de 
Sócrates; Dúvida metódica em Descartes; Montaigne Apologia de Raymond Sebond, 
Relação entre fé e razão nos pensamentos de Agostinho e Tomas de Aquino; A noção 
de esclarecimento no pensamento crítico kantiano...  

e) Conclusão. 
 

 
Questão 2: 

 
Explique e comente o seguinte texto: 

 
“Se eu considerasse somente a força e o efeito que dela deriva, eu diria: Quando um povo 

é obrigado a obedecer e o faz, age acertadamente; mas, logo que pode sacudir esse jugo e o faz, age ainda 
melhor, pois, recuperando sua liberdade pelo mesmo direito com que esta lhe foi roubada, ou ele tem o 
direito de retomá-la ou não tinham o direito de subtraí-la”. Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social, I 
 
 
 

1) TEMA: Impossibilidade legítima da instituição política através da força 
2) PROBLEMÁTICA:  

a) Qual a diferença entre legalidade e legitimidade?  
b) A força que priva de liberdade pode ser consideração legítima na constituição de 

um Estado? 
c) A essência do homem como liberdade.  

3) ESTRUTURA ARGUMENTATIVA:  
a) Explicação detalhada do texto, sem paráfrase; 
b) Explicitação do interesse filosófico da problemática;  
c) Desenvolvimento das idéias e conceitos subentendidos na problemática: 

Liberdade, alteridade, política, estado de direito, legitimidade, legalidade, 
natureza humana, justiça...  

d) Alguns exemplos possíveis da cultura filosófica que poderiam ser mobilizados no 
desenvolvimento e aprofundamento: A república (Platão); O Princípe de 
Maquiavel; 
O Leviathan de Hobbes. O A noção de esclarecimento no pensamento crítico 
kantiano...  

e) Distinção entre explicação e comentário.  
f) Conclusão. 


