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1. Questão sobre o texto de Steven French. Capítulos 4 (Justificação), 5 (Observação) e             
6 (Experimento) de Ciência: conceitos-chave em filosofia (pp. 49-91). Trad. André           
Klaudat. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

Que a observação seja ativa, e não um mero registro perceptual, e o fato de que ela                 
esteja, com frequência, teoricamente pautada, são condições que comprometem ou          
inviabilizam a objetividade científica? Exponha, de forma clara, objetiva e sucinta, a            
posição de Steven French a respeito dessa questão.  

 

2. Questão sobre o texto de Immanuel Kant. “Introdução à Metafísica dos Costumes”.            
In: A Metafísica dos Costumes (pp. 15-39). Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2017. 

“Toda a legislação (prescreva ela ações internas ou externas, e estas quer seja a priori               
mediante a mera razão quer seja mediante o arbítrio alheio) compreende dois            
elementos: primeiro, uma lei que representa objetivamente como necessária a ação           
que deve ocorrer, quer dizer, que converte a ação em dever; segundo, um móbil que               
liga subjetivamente com a representação da lei o fundamento de determinação do            
arbítrio para a realização dessa ação” (MS AA 06: 218. Trad: Kant, I. A Metafísica               
dos Costumes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2017. p. 26). 

À luz dessa passagem e com base na Introdução à Metafísica dos Costumes,             
apresente, de forma objetiva e sucinta, a distinção proposta por Kant entre uma             
legislação ética e uma legislação jurídica. 

 

3. Questão sobre o texto de Edmund Husserl. “Primeiro Capítulo: Fato e Essência”. In:             
Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica. Trad.           
António Fidalgo & Pedro M S. Alves. Revista Phainomenon, n. 18-19, Lisboa, pp.             
257-280. 

Em relação ao texto de Husserl, considere as seguintes solicitações: I) correlacione a             
tese da inseparabilidade de fato e essência, exposta no parágrafo 2, com a afirmação,              
no parágrafo 4, que puras verdades de essência não contêm afirmações de fato; II) em               
seguida, analise as implicações destas teses para a delimitação recíproca das tarefas da             
ciência de essência e das ciências de fato. 


