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CONCURSO DOCENTE 2016 

QUESTÕES DISCURSIVAS – FILOSOFIA 

 

Espera-se que o candidato demonstre, em todas as questões, a compreensão do 

problema filosófico levantado, habilidade em expor e articular os conceitos 

filosóficos envolvidos, uma argumentação rigorosa e pertinente com o tema em 

pauta, clareza no desenvolvimento do texto e domínio da norma culta. 

 

1ª QUESTÃO 

Necessário é dizer e pensar que só o ser é; pois o ser é, e o nada, ao contrário, nada é: 

afirmação que bem deves considerar. Desta via de investigação, eu te afasto; mas também 

daquela outra, na qual vagueiam os mortais que nada sabem, cabeças duplas. Pois é a ausência 

de meios que move em seu peito, o seu espírito errante. Deixam-se levar, surdos e cegos, mentes 

obtusas, massa indecisa, para a qual o ser e o não-ser é considerado o mesmo e não o mesmo, e 

para a qual em tudo há uma via contraditória. 

PARMÊNIDES. Poema: as duas vias (§6). In: MARCONDES, Danilo (org.). Textos básicos de 

filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 13. 

 

Trata-se de uma única e mesma coisa: a vida e a morte, a vigília e o sono, a juventude e a 

velhice; pois a mudança de um leva ao outro e vice-versa. 

HERÁCLITO. Fragmentos: o mobilismo (88). In: MARCONDES, Danilo (org.). Textos básicos de 

filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 17. 

 

Segundo a tradição, Parmênides de Eleia e Heráclito de Éfeso são considerados dois dos 

mais importantes filósofos pré-socráticos. Suas filosofias são distintas e encontramos na História 

da Filosofia alguns pensadores que tentaram conciliar suas teorias. Desenvolva o pensamento de 

Parmênides e Heráclito e apresente a proposta da saída deste impasse por algum filósofo 

posterior.  

 

RESPOSTA 

Apresentação e desenvolvimento das ideias de Parmênides e Heráclito, indicando o antagonismo 

de suas teses e a pertinência desse problema. Em seguida, o candidato deve expor uma proposta 

de solução para o impasse, a partir de um filósofo posterior como, por exemplo, Platão e 

Aristóteles. 

 

2ª QUESTÃO 

Vi claramente que todas as coisas boas podem, entretanto, se corromper, e não se poderiam 

corromper se fossem sumamente boas, nem tampouco se não fossem boas. Se fossem 

absolutamente boas seriam incorruptíveis, e se não houvesse nada de bom nelas, não poderiam 

se corromper. Com efeito, a corrupção é nociva e se não reduzisse o bem não seria nociva. 
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Portanto, ou a corrupção não prejudica em nada, o que não é admissível, ou todas as coisas que 

se corrompem são privadas de algum bem; quanto a isso não há dúvidas. Mas se fossem 

privadas de todo o Bem, deixariam completamente de existir. Se existissem e não pudessem ser 

alteradas, seriam melhores porque permaneceriam incorruptíveis. O que seria mais monstruoso 

do que afirmar que as coisas se tornariam melhores ao perderem todo o Bem? Por isso, se 

privadas de todo o Bem, deixariam totalmente de existir. Portanto, enquanto existem, são boas. 

AGOSTINHO. Confissões (VII). In: MARCONDES, Danilo (org.). Textos básicos de filosofia. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 63. 

 

Agostinho, neste trecho selecionado, desenvolveu o problema da existência do mal. Este 

tema ainda é passível de discussão, principalmente entre os alunos do Ensino Médio. Apresente o 

problema da existência do mal em Agostinho e justifique sua utilização em um programa de 

Ensino Médio com base nos documentos oficiais sobre o Ensino de Filosofia (PCN, PCN+ e 

OCEM). 

 

RESPOSTA 

Apresentação e desenvolvimento do problema do mal em Agostinho de Hipona e sua relação com 

o cotidiano do aluno do Ensino Médio que justifique a discussão desse problema num curso de 

filosofia, pautada nos objetivos dos documentos oficiais citados. 

 

3ª QUESTÃO 

A ação, única atividade que se exerce diretamente entre os homens sem a mediação das 

coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que homens, e 

não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo. Todos os aspectos da condição humana têm 

alguma relação com a política; mas esta pluralidade é especificamente a condição – não apenas a 

conditio sine qua non, mas a conditio per quam – de toda vida política.  

(ARENDT, Hannah. A condição humana. Capitulo 1)   

No trecho acima, H. Arendt ressalta a pluralidade como condição da política. Disserte sobre 

essa tese, utilizando também, se necessário, a filosofia de outros autores. Procure, em seu texto, 

justificar a importância dessa discussão com os alunos do Ensino Médio.  

 

RESPOSTA 

Apresentação e desenvolvimento do conceito da pluralidade como condição da política, 

articulando, se necessário, com o pensamento de outros filósofos. Cabe ao candidato ressaltar a 

importância das discussões de filosofia política com os alunos do Ensino Médio. 

 

4ª QUESTÃO 

A Filosofia cumpre, afinal, um papel formador, uma vez que articula noções de modo bem 

mais duradouro que outros saberes, mais suscetíveis de serem afetados pela volatilidade das 

informações. Por conseguinte, ela não pode ser um conjunto sem sentido de opiniões, um sem-

número de sistemas desconexos a serem guardados na cabeça do aluno que acabe por 

desencorajá-lo de ter idéias próprias. Os conhecimentos de Filosofia devem ser para ele vivos e 
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adquiridos como apoio para a vida, pois do contrário dificilmente teriam sentido para um jovem 

nessa fase de formação. 

BRASIL. Orientações Curriculares para o Ensino Médio (Ciências Humanas – Filosofia).  

Brasília: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica, 2006, p. 28. 

 

Disserte sobre o problema do ensino da filosofia no contexto escolar contemporâneo, 

apresentado no texto anterior, tendo como base os documentos oficiais (PCN, PCN+ e OCEM). 

Apresente, em seguida, um planejamento para o primeiro trimestre da primeira série do Ensino 

Médio, em que esse problema seja considerado.  

 

RESPOSTA 

Apresentação e desenvolvimento do ensino de filosofia como problema filosófico, com base nos 

documentos oficiais. Posteriormente, requer-se a elaboração de um planejamento básico do 

primeiro trimestre da 1ª série que justifique o papel formador da disciplina filosofia. 

 

 

 


