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(ENEM PPL) Após ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre
enfim concluir e ter por constante que esta proposição, eu sou, eu existo, é
necessariamente verdadeira todas as vezes que a enuncio ou que a concebo
em meu espírito.

DESCARTES, R. Meditações. Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1979.
A proposição “eu sou, eu existo” corresponde a um dos momentos mais
importantes na ruptura da filosofia do século XVII com os padrões da reflexão
medieval, por:
a) estabelecer o ceticismo como opção legítima.
b) utilizar silogismos linguísticos como prova ontológica.
c) inaugurar a posição teórica conhecida como empirismo.
d) estabelecer um princípio indubitável para o conhecimento.
e) questionar a relação entre a filosofia e o tema da existência de Deus.
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(ENEM) TEXTO I
Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente
em quem já nos enganou uma vez.

DESCARTES, R. Meditações Metafísicas. São Paulo: Abril Cultural, 1979.

TEXTO II
Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum
significado, precisaremos apenas indagar: de que impressão deriva esta suposta ideia? E se for impossível
atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita.

HUME, D. Uma investigação sobre o entendimento. São Paulo: Unesp, 2004 (adaptado).
Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos
excertos permite assumir que Descartes e Hume

a) defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo.
b) entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica.
c) são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento.
d) concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos.
e) atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento.
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(ENEM) TEXTO I
Os segredos da natureza se revelam mais sob a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. 

BACON, F. Novum Organum, 1620. In: HADOT, P. O véu de Ísis: ensaio sobre a história da ideia de natureza. São Paulo: Loyola, 2006. 

TEXTO II 
O ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza.
Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais.

GUIMARÃES, M. A dimensão ambiental na educação. Campinas: Papirus, 1995. 

Os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada pela 
a) objetificação do espaço físico.
b) retomada do modelo criacionista.
c) recuperação do legado ancestral.
d) infalibilidade do método científico.
e) formação da cosmovisão holística. 
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1. Ética  x moral

- Moral: valores de uma comunidade que orienta suas 
condutas → coletivo

Ex. moral cristã / brasileira condena o aborto

- Ética (“filosofia moral”): questionamento, reflexão,  
crítica autônoma dos valores estabelecidos → mais 
particular / individual

Ex. ética médica, discussões éticas











2. Ética moderna

2.1. Kant e o Universalismo

- Conduta regida por princípios:

. razão inata / apriorística → certo e errado

. princípios e não consequentes ou resultados (imperativo hipotético)

- Imperativos categóricos: generalização / universalização → UNIVERSALISMO

“age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo 
querer que ela se torne lei universal”

- Dever para com o outro → humanidade como fim





2. Ética moderna

2.2. Jeremy Bentham + J. Stuart Mill e o Utilitarismo

- Conduta regida por resultados, e não princípios

- Cálculo utilitário / pragmático categóricos: promover a maior quantidade de felicidade para a 
maior quantidade de pessoas ou reduzir a maior quantidade de sofrimentos (UTILITARISMO)

“agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar”

- Fácil apropriação ideológica e politicamente:
. regimes totalitários (genocídios)
. combate ao terrorismo 





3.1. Bônus
Referências em redação, oba!

a) Panóptico (Bentham): pode-se relacionar com temas como sociedade de
vigilância, controle de dados e informações, redes sociais e cultura do cancelamento,
liberdade de expressão e mídias, regimes totalitários e instituições integrais (situação
carcerária, manicômios, etc.)



b) Princípio do dano (Mill): pode-se relacionar com o conceito de liberdade, princi-
palmente o de liberdade de expressão.

3.1. Bônus
Referências em redação, oba!





4. Discussões éticas

4.1. Autonomia x heteronomia (paternalismo)

- autonomia: liberdade e independência para decidir voluntariamente; capacidade de se 
autodeterminar, de definir seu futuro

- heteronomia:
. restrição da liberdade em nome de bem-estar

. vontade da tutelada é desconsiderada

. submissão a um comando exterior imposto (heterônomo)
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4. Discussões éticas

4.2. Universalismo x relativismo cultural

- Universalismo cultural:
. todo homem possui um valor intrínseco à própria humanidade

. independe de qualquer tipo de condição (é universal)
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4.2. Universalismo x relativismo cultural

- Relativismo cultural:
. cada cultura como livre e autônoma, interdependentes

. rejeição de parâmetros culturais estabelecidos por outra (vista em seus próprios termos)

. tentativa de romper com o etnocentrismo.



4. Discussões éticas

4.2. Universalismo x relativismo cultural



4. Discussões éticas

4.2. Universalismo x relativismo cultural



4. Discussões éticas

4.3. Discussões temáticas



4. Discussões éticas

4.3. Discussões temáticas



4. Discussões éticas

4.3. Discussões temáticas


