UECE 2021.1 – 1a FASE – COMENTÁRIO DA PROVA (GABARITO 1)

Assunto: Filosofia Política – K. Marx
A filosofia política de Karl Marx é intimamente marcada pela dialética hegeliana. No texto
proposto para a resolução da questão, apresenta-se uma das teses mais fortes do método de
análise de Marx, a saber, o materialismo histórico dialético. Esse método é repleto de
contradições e, por isso, indica uma negatividade que permanece no ciclo histórico gerando os
antagonismos.

Item: D
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Assunto: Teoria das virtudes em Sócrates
É com Sócrates e com os Sofistas que a Filosofia realiza uma inversão antropológica,
isto é, ela deixa de se preocupar com as questões próprias da phisys (Natureza) e se volta
inteiramente às questões ligadas ao ser humano e à sua produção social. Assim, as questões
éticas passam a ser o objeto de estudo central de Sócrates. Pode-se observar que o texto base
já traz essa ideia.
Item: B
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Assunto: Diferença entre o discurso narrativo (Mythos) e o discurso argumentativo (Lógos)
Para chegar ao gabarito correto, o candidato somente precisava lembrar que o discurso
narrativo, ou seja, o mítico, sustenta-se sem nenhum tipo de argumentação. Assim, as
alternativas ‘B’ e ‘C’ seriam previamente eliminadas. A alternativa ‘D’ está errada, porque traz a
ideia de que a narrativa mítica e o saber histórico tratam dos mesmos assuntos e que a narrativa
mítica despreza a datação por uma questão de dominação, o que se mostra inteiramente errado.
A alternativa correta é a ‘A’, porque indica que a narrativa mítica se estabelece por meio de uma
memória coletiva, desenvolvida na transmissão oral e dando um sentido ético para a existência
natural e social, uma vez que, nessas narrativas, não havia uma estrutura argumentativa
baseada no lógos.

Item: A
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Assunto: Estética em Walter Benjamin
De acordo com a teoria de W. Benjamim, a arte sempre foi suscetível à reprodução.
Contudo, todas as épocas imitaram as obras dos gênios para aprender, difundir ou falsificar a
arte e obter lucro. Porém, nunca houve tanta tecnologia para facilitar esse trabalho como a partir
do século XX, com os avanços da fotografia, do cinema e das outras formas de reprodução, que
não param de crescer até nossos dias. Segundo a crítica de Benjamin, a arte se tornou uma
forma de propagar o ideal capitalista, ou ainda “sonho burguês”, porque ela pode se espalhar
com velocidade, convertendo-se em um meio para o lucro de alguns, sob a aparência de
favorecer a cultura. Assim, a ideia de reprodutibilidade técnica faz que as obras de arte, no mundo
capitalista, difiram das obras de arte da tradição, pois estas não testemunham mais uma cultura,
apenas buscam o lucro.
Item: C
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Assunto: Filosofia política – teoria da justiça em Aristóteles
Para Aristóteles, a monarquia é uma forma de governo virtuosa e, por isso, o monarca
não age como déspota. No texto proposto para a resolução da questão, Aristóteles apresenta
uma distinção entre o governo monárquico e o governo político que é exercido por homens livres
e iguais. O Estado ou a associação política, com a justiça e o poder político, surgiu naturalmente,
pois existiam homens vivendo juntos em um mesmo território. Portanto, o poder político exercido
entre os homens se baseia na igualdade desses mesmos homens e, por essa razão, esse poder
deve visar ao bem de todos, isto é, o bem comum.
Item: C

