
Escolha um, e apenas um, dos tópicos abaixo sugeridos, e elabore um 
ensaio filosófico.  Boa Reflexão! 
 
 

“Deve o cidadão desistir da sua consciência ainda que por um instante ou em 
último caso, e dobrar-se ao legislador? 
Por que razão estará então cada homem dotado de uma consciência? Na minha 
opinião devemos ser em primeiro lugar homens, e só depois súbditos.” 

Henry Thoreau 
 

 1- Haverá casos em que violar a lei de forma deliberada possa ser 
moralmente aceitável? 

 
 

“Uma pessoa não pode pegar em si mesma ao colo, ou levantar-se puxando 
pelos seus cabelos, sublinha Nietzsche. Do mesmo modo, as nossas escolhas não são 
possíveis se não forem determinadas por crenças e desejos. Escolhas indeterminadas 
não são escolhas.” 

Aires Almeida e Desidério Murcho, Janelas para a Filosofia 
  

2- Concorda com a posição defendida no texto? Justifique. 

 
 
“O relativismo cultural, desafia a nossa crença habitual na objetividade e 

universalidade moral. Afirma, com efeito, que não existe verdade universal em ética; 
existem apenas os vários códigos morais e nada mais. Isto significa que, em termos 
morais, não há culturas melhores que outras e que é mera arrogância julgar a 
conduta de outros povos. Deveríamos adotar uma atitude de tolerância face às 
práticas de outras culturas.” 

James Rachels, Elementos de Filosofia Moral (texto adaptado) 
 

3- Concorda com a posição defendida neste texto? Que implicações terá a 
sua aceitação? 

 
 
 
 
 



 
 “A moral não é uma doutrina que nos ensina como podemos ser felizes, mas 
sim a doutrina que nos ensina como podemos tornar-nos dignos de felicidade.” 

Immanuel Kant, Crítica da Razão Prática 
 

 4- Concorda com a tese defendida por Kant? Justifique. 

 
  

“Uma vez no Havai fui levado a ver um templo budista. Dentro do templo um 
homem disse-me: “Vou dizer-lhe uma coisa que nunca esquecerá: a cada homem 
são distribuídas as chaves dos portões do céu. Mas essas chaves abrem também os 
portões do inferno.”  
 E assim é com a ciência.” 

 Richard Feynman, O Significado de Tudo 
 
 5- Concorda com a posição apresentada no texto? Justifique. 

 
 

“O humano, muito por via dos sentimentos, não pode ser replicado 
artificialmente. 
De certeza que não pode ser nem simulado! Há uma grande diferença entre 
simulação e duplicação. O que a inteligência artificial faz, e muito bem, é uma 
simulação, e com capacidades extraordinárias, muito superiores àquelas que temos. 
A capacidade de inteligência no sentido mais direto e algorítmico que temos hoje em 
dia em matéria de memória, de estratégias de raciocínio é extraordinária. Faltam é 
essas outras qualidades que temos na nossa inteligência e que são absolutamente 
necessárias e extremamente realistas, porque têm a ver com aquilo que a vida é. 
Enquanto a vida concebida no sentido da inteligência artificial não tem nada a ver 
com aquilo que a vida é. A vida é outra coisa.» 

Entrevista a António Damásio, Público, 05/novembro/2017 
 

 6- Concorda com a perspetiva defendida por António Damásio sobre a 
possibilidade de Inteligência Artificial? Justifique. 
 

         


