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RESUMO: 

         A presente monografia tem como objetivo demonstrar de forma clara e 

inequívoca,     se tornou  necessária a introdução da filosofia e da sociologia na grade 

curricular escolar do ensino médio no Brasil. 

 

O trabalho demonstra o quanto é importante tomar ciência dos conteúdos de   

SOCIOLOGIA e de FILOSOFIA para o aluno obter sucesso nas provas do ENEM, uma 

vez que esses conhecimentos independentemente da questão social, são 

indispensáveis   a sua boa formação moral e intelectual, e ainda para fortalecer os 

ideais de cidadania. 

 

Depois de aprofundados estudos levados a cabo pelos responsáveis pela 

educação no Brasil e atentos às constantes mudanças sociais que foram implantadas 

pela globalização, que nos antena a todo o mundo, além do processo  de  gentrificação 

ocorrida nas grandes cidades, onde os homens em cada vez maior quantidade, 

necessitam  conviver harmonicamente. 

 

  Decide e torna lei em todo o território nacional, a inclusão das disciplinas de 

sociologia e filosofia, nas três séries do ensino médio, já que não poderíamos 

participar com sucesso dos processos de globalização em curso em todo o mundo, se 

não acessássemos esses conhecimentos com seriedade e a necessária 

profundidade. 
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1 - INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA: 

Como definição, podemos dizer que a sociologia é a parte das ciências   que 

estuda a humanidade, seus contornos invisíveis e sensíveis, que estuda o 

comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os 

indivíduos em associações, grupos e instituições.  

Enquanto o indivíduo na sua singularidade é estudado pela psicologia, a 

sociologia tem uma base teórico-metodológica voltada para o estudo dos fenômenos 

sociais, tentando explicá-los e analisando os seres humanos em suas relações de 

interdependência.  

Compreender as diferentes sociedades e culturas é o seu principal objetivo, 

entender como o homem se posicionou através dos tempos, se adaptando e 

corrigindo seus rumos. 

Assim como toda ciência, a sociologia pretende explicar a totalidade do seu 

universo de pesquisa. Ainda que esta tarefa não seja objetivamente alcançável, é 

tarefa da sociologia transformar as malhas da rede com a qual ela capta a realidade 

social cada vez mais estreitas.  

A sociologia ocupa-se, ao mesmo tempo, das observações do que é repetitivo 

nas relações sociais para daí formular generalizações teóricas; e também se interessa 

por eventos únicos sujeitos à inferência sociológica, procurando explicá-los no seu 

significado e importância singulares. 

Ou seja, Sociologia é a ciência que estuda as relações entre as pessoas que 

pertencem a uma comunidade ou aos diferentes grupos que formam a sociedade.  

A sociologia abrange várias áreas, como   sociologia comunitária, sociologia 

econômica, sociologia financeira, sociologia política, sociologia jurídica, sociologia do 

trabalho, sociologia familiar, etc. 

Através das pesquisas sobre os fenômenos que se repetem nas interações 

sociais, os sociólogos observam os padrões comuns para formularem teorias sobre 

os fatos sociais. Os métodos de estudo da sociologia envolvem técnicas qualitativas 

(descrição detalhada de situações e comportamentos) e quantitativas (análise 

estatística). 
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SOCIÓLOGOS 

 O sociólogo possui a sociedade como objeto de estudo. Ele é um cientista, com 

espírito crítico, que se dedica à pesquisa do comportamento humano dentro de uma 

sociedade. 

 Este profissional reflete sobre a complexidade e diversidade da vida social e se 

ocupa em investigá-la como um todo, incluindo as classes sociais, os grupos étnicos, 

as ideologias, além das instituições sociais, tais como: a escola, a família, a Igreja, 

etc. 

 Para tornar-se um sociólogo é preciso ter formação acadêmica em Ciências 

Sociais, O curso tem duração mínima de quatro anos e entre as disciplinas estudadas 

estão a Antropologia, a Ciência Política, história, psicologia, ecologia e a ética. 

 No que se refere ao mercado de trabalho, o sociólogo pode atuar como docente 

em nível de ensino   superior e secundário, pesquisador na área acadêmica, atuar em 

planejamento, consultoria, formação e assessoria junto a empresas públicas e 

privadas, organizações não governamentais, partidos políticos, sindicatos, 

movimentos sociais e atividades similares, promovendo ações de responsabilidade 

social. 

2 – SOCIOLOGIA NAS ESCOLAS 

 A Sociologia nas escolas tem por objetivo estimular os alunos para o seu papel 

de indivíduos cidadãos, buscando despertar neles uma visão crítica da sociedade, 

partindo da sua realidade.  

 Tem como dever, levar os alunos a uma reflexão e compreensão da sociedade 

em que estão inseridos; formar cidadãos conscientes, problematizar questões 

cotidianas; oportunizar espaços de discussão. 

 A Sociologia, seus conteúdos, métodos e reflexões propiciariam meios de 

construir essa transformação do pensamento, das ideias, alimentá-la e direcioná-la. 

 Os referenciais teóricos utilizados, o tipo de formação que têm os licenciados e 

a prática em sala de aula anunciariam a feição da Sociologia que efetivamente se tem 

no ensino e as suas virtualidades na formação dos estudantes.  
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 3 - SOCIOLOGIA E FILOSOFIA NAS GRADES ESCOLARES 

 

 Até a década de 70, a sociologia e a filosofia integravam, como outras 

disciplinas, o currículo escolar da educação brasileira. Com o advento da ditadura 

militar, ambos os componentes foram excluídos da grade curricular e, por 

conseguinte, substituídos por duas outras disciplinas: Educação Moral e Cívica e 

Organização Social e Política do Brasil (OSPB).  

Tais disciplinas assumiam um caráter panfletário pró-ditadura, eliminando 

estrategicamente todo o caráter crítico e reflexivo da nela contidos 

Sindicatos e demais entidades representativas dos profissionais destas áreas se 

mobilizaram e conduziram uma luta que perpassou todo o período de 

redemocratização do país. O Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo 

(Sinsesp), o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo 

(APEOESP) e a Federação Nacional dos Sociólogos (FNS) foram algumas das 

entidades participantes da reivindicação. 

 Em 2008, por meio da Lei No. 11.684 de 02 de junho de autoria do Deputado 

Federal Ribamar Alves (PSB-MA), e sancionada pelo então vice-presidente em 

exercício José Alencar, as disciplinas são novamente incluídas no currículo formal do 

ensino médio. A lei que institui a obrigatoriedade de tais disciplinas altera o artigo 36 

da Lei No. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que, por sua vez, estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional (LDB). Segue a resolução: 

 

Secretaria de Estado de Educação 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e 

tendo em vista o que consta no processo nº E- 03/001/5888/2015, 

RESOLVE: 

Art. 1º – A Matriz Curricular prevista no Anexo II da Resolução SEEDUC nº 5.330, de 

16 de setembro de 2015, referente ao Ensino Médio – Parcial – Diurno e Noturno, 

alcançará terminal idade em 31/12/2016. 

Art. 2º – Na fixação das diretrizes para implantação da Matriz Curricular referente ao 

Ensino Médio – Parcial – Diurno e Noturno, a partir do ano letivo de 2017, será 

observado o disposto no Anexo Único desta Resolução. 
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Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Assim ficará a matriz curricular da rede pública de Ensino Médio do estado do Rio de 

Janeiro a partir do próximo ano letivo: 

 

Os impactos dessa mudança serão bastante benéficos para o ensino de 

Humanas e não apenas para as duas disciplinas que tiveram suas aulas ampliadas, 

uma vez que o aluno terá acesso a um repertório maior de conceitos e teorias para 

compreender a realidade social, o que o ajudará nas aulas, por exemplo, de História 

e Geografia. 

Outro impacto se dará na qualidade de trabalho dos professores de Sociologia 

e Filosofia,  que também deverão ser em maior número pois tendo mais turmas, 

necessariamente haverá novas contratações, ativando o mercado de trabalho . 

Pautamos nosso trabalho objetivamente na análise das provas anteriores do 

ENEM, demonstranstrando agora, a incidência cada vez maior de questionamentos  

sociológicos e filosóficos nas questões cobradas. Temas como, intolerância, 

preconceito, racismo, homossexualidade, questões  de gênero; assim como 

questionamentos sociais como passeatas, criação de grupos minoritários, com sua 

luta em prol de igualdade ao direito constitucional garantido por lei, direito a alteridade, 



11 
 

os intermináveis conflitos sociais e finalmente,  o nosso capitalismo, questionando 

quão selvagem cada vez mais se torna com o predomínio do consumismo, que leva 

as pessoas a buscarem seus objetivos sem que se leve em conta princípios éticos e 

morais –  

 

4- ENEM  

 

Objetivamente o que é o ENEM- Exame Nacional de Ensino Médio,  que avalia as 

reais condições dos discentes e, que  permitirá ao aluno,  acesso  ao ensino superior  

do país. O exame foi criado pelo MEC no ano de 1998  e tem como objetivo avaliar os 

estudantes de escolas públicas e particulares do ensino médio. Os dados além de 

servirem de base para o desempenho pessoal, também são utilizados pelo governo 

para definir políticas públicas educacionais.  

  Atualmente, muitas universidades públicas e privadas estão utilizando os 

resultados Enem, dentro de seus sistemas de seleção.Para demonstrar esses 

argumentos, fizemos um breve levantamento das questões cobradas aos discentes 

nos anos de 2013  a   2016. 

No ano de 2013 das 45 questões de ciências humanas, se priorizou a questão  

social, com ênfase  ao  direito ao voto das mulheres, a importância da cultura africana 

e sua contribuição à nossa formação e miscigenação, com conceitos de etnocentrismo 

e marxismo: https://www.qconcursos.com/questoes-do-enem/disciplinas/ciencias-sociais-

sociologia 

A partir de 2014, o Enem, se torna mais abrangente, focando 

fundamentalmente em conhecimento, pois abrange todos os necessários conceitos 

de cidadania e vida em sociedade, absolutamente indispensáveis a vida adulta.  

 

5- Enem 2014 

5.1- Cidadania  

Refere-se  ao conjunto de direitos Sociais, pois segundo a constituição, esses 

direitos possuem caráter social.e constitucional. 

 

https://www.qconcursos.com/questoes-do-enem/disciplinas/ciencias-sociais-sociologia
https://www.qconcursos.com/questoes-do-enem/disciplinas/ciencias-sociais-sociologia
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A discussão levantada na charge, publicada logo 

após a promulgação da Constituição de 1988, faz 

referência ao seguinte conjunto de direitos:  

a) Civis, como o direito à vida, à liberdade de 

expressão e à propriedade.  

b) Sociais, como direito à educação, ao 

trabalho e à proteção à maternidade e à infância.  

c) Difusos, como direito à paz, ao 

desenvolvimento sustentável e ao meio ambiente 

saudável.  

d) Coletivos, como direito à organização sindical, à participação partidária e à 

expressão religiosa.  

e) Políticos, como o direito de votar e ser votado, à soberania popular e à 

participação democrática.  

 

5.2 - Sociologia  -  Movimentos raciais 

Esse movimento fundado em 1931, buscava combater o preconceito racial e o 

direito a melhores condições de trabalho e educação a comunidade negra. 

Estatuto da Frente Negra Brasileira (FNB)  

Art. 1° - Fica fundada nesta cidade de São Paulo, para se irradiar por todo o Brasil, a 

Frente Negra Brasileira, união política e social da Gente Negra Nacional, para a 

afirmação dos direitos históricos da mesma, em virtude da sua atividade material e 

moral no passado e para reivindicação de seus direitos sociais e políticos, atuais, na 

Comunhão Brasileira. .  

 

Quando foi fechada pela ditadura do Estado Novo, em 1937, a FNB caracterizava-se 

como uma organização parte superior do formulário 

a) política, engajada na luta por direitos sociais para a população negra no 

Brasil.  

https://www.qconcursos.com/questoes-do-enem/disciplinas/ciencias-sociais-sociologia
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b) beneficente, dedicada ao auxílio dos negros pobres brasileiros depois da 

abolição.  

c) paramilitar, voltada para o alistamento de negros na luta contra as oligarquias 

regionais.  

d) democrático-liberal, envolvida na Revolução Constitucionalista conduzida a 

partir de São Paulo.  

e) internacionalista, ligada à exaltação da identidade das populações africanas em 

situação de diáspora.  

 

5.6 - Política social 

Essa comissão criada dentro do governo petista, visava punir aqueles que a mais de 

30 anos teriam impunemente cometidos crimes contra os grupos anti revolucionários, 

mas os isentava das ações que cometeram.  

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) reuniu representantes de comissões 

estaduais e de várias instituições para apresentar um balanço dos trabalhos feitos e 

assinar termos de cooperação com quatro organizações. O coordenador da CNV 

estima que, até o momento, a comissão examinou, “por baixo”, cerca de 30 milhões 

de páginas de documentos e fez centenas de entrevistas.  

 

 A  notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos 

movimentos sociais no Brasil diante de eventos ocorridos entre 1964 e 1988. O 

objetivo dessa iniciativa é  

a)anular a anistia concedida aos chefes militares.  

b) rever as condenações judiciais aos presos políticos.  

c) perdoar os crimes atribuídos aos militantes esquerdistas.  

d) comprovar o apoio da sociedade aos golpistas anticomunistas.  

e) esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos.  
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5.6 - Fato social 

Esse assunto tão amplamente trabalhado por Durqueim, e por ele  denominado fato 

social, foi o  verdadeiro fator gerador das grandes mudanças ocorridas na terra, vide, 

revolução inglesa, francesa e o iluminismo que recria e personaliza o homem como 

ser responsável por seus erros e virtudes, e psicologicamente visto como seu 

surgimento e independência, com o antropocentrismo o homem se liberta do jugo do 

clero. 

 

Em 1879, cerca de cinco mil pessoas reuniram-se para solicitar a D. Pedro II a 

revogação de uma taxa de 20 réis, um vintém, sobre o transporte urbano. O vintém 

era a moeda de menor valor da época. A polícia não permitiu que a multidão se 

aproximasse do palácio. Ao grito de “Fora o vintém!”, os manifestantes espancaram 

condutores, esfaquearam mulas, viraram bondes e arrancaram trilhos. Um oficial 

ordenou fogo contra a multidão. As estatísticas de mortos e feridos são imprecisas. 

Muitos interesses se fundiram nessa revolta, de grandes e de políticos, de gente miúda 

e de simples cidadãos. Desmoralizado, o ministério caiu. Uma grande explosão social, 

detonada por um pobre vintém.  

 

A leitura do trecho indica que a coibição violenta das manifestações representou uma 

tentativa de  

a) capturar os ativistas radicais.  

b) proteger o patrimônio privado.  

c) salvaguardar o espaço público.  

d) conservar o exercício do poder.  

e) sustentar o regime democrático.  

 

5.7- Sociedade 

O sistema político brasileiro se mantem conservador tendo as oligarquias se 

perenizado no poder não permitindo nem com a implantação da republica que se 

modificasse, não permite mudanças e a desigualdade se mantém intocável. 
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Existe uma cultura política que domina o sistema e é fundamental para entender o 

conservadorismo brasileiro. Há um argumento, partilhado pela direita e pela esquerda, 

de que a sociedade brasileira é conservadora. Isso legitimou o conservadorismo do 

sistema político: existiriam limites para transformar o país, porque a sociedade é 

conservadora, não aceita mudanças bruscas. Isso justifica o caráter vagaroso da 

redemocratização e da redistribuição da renda. Mas não é assim. A sociedade é muito 

mais avançada que o sistema político. Ele se mantém porque consegue convencer a 

sociedade de que é a expressão dela, de seu conservadorismo. 

 

A característica do sistema político brasileiro, ressaltada no texto, obtém sua 

legitimidade da  

a) dispersão regional do poder econômico.  

b) polarização acentuada da disputa partidária.  

c) orientação radical dos movimentos populares.  

d) condução eficiente das ações administrativas.  

e) sustentação ideológica das desigualdades existentes.  

 

6-Enem 2015 

A prova do Enem 2015 surpreendeu pela quantidade de questões marcadamente 
filosóficas, além das questões de sociologia. 

Na área da disciplina filosofia, esta questão envolve os seguintes eixos temáticos, 
dentre outros: 

Existencialismo; Filosofia política; Ética e moral; Natureza e cultura; 

Relações de gênero. 

6.1 Igualdade de direitos 

Ativista e feminista,  Simone de Beauvoir mostrou que o feminismo é uma construção 

social, onde o Machismo predominante nas sociedades é duramente combatido, mas 

por seu radicalismo, só se impõe como conceito, sofrendo retaliações e 

marcadamente preconceitos. 
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- Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 

econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o 

conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o 

castrado que qualificam o feminino. 

Beaouvoir, S. O segundo sexo. Riode Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 

Na década de 1960, a proposição de Simone de Beaouvoir contribuiu para estruturar 

um movimento social que teve como marca o(a): 

a) ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual. 

b) pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. 

c) organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. 

d) oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos. 

e) estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. 

 6.2 - Conceitos filosóficos  

Segundo o conceito de Nietzsche e aceito quase que majoritariamente, os   filósofos 

pré-socráticos chamados de filósofos da natureza, ou filósofos da phýsis. , Buscavam 

a realidade e a razão ,. Nietzsche valoriza os pré-socráticos por investigarem o real 

de forma racional, sem "imagem e fabulação" próprias da mitologia. 

A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água 

é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos e levá-la 

a sério? Sim, e por três razões: em primeiro lugar, porque essa proposição anuncia 

algo sobre a origem das coisas; em segundo lugar, porque o faz sem imagem e 

fabulação; e enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de 

crisálida, está contido o pensamento: Tudo é um. 

 NIETZSCHE, F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova Cultural, 

1999. 



17 
 

O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os 

gregos? 

a) O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em 

verdades racionais. 

b) O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. 

c) A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. 

d) A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas. 

e) A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. 

6.3 - Filosofia política  

Em sua filosofia, Thomas Hobbes sustentou uma concepção pessimista de ser 
humano. Em estado de natureza, o homem se revela uma índole egoísta, inclinado ao 
conflito. O filósofo afirma que antes da constituição da sociedade civil dominava o 
estado de guerra de todos contra todos. 

A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito, 
que, embora por vezes se encontre um homem manifestadamente mais forte de 
corpo, ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo 
isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente 
considerável para que um deles possa com base nela reclamar algum benefício a que 

outro não possa igualmente aspirar. 

HOBBES. T. Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens 
desejavam o mesmo objeto, eles 

a) entravam em conflito. 

b) recorriam aos clérigos. 

c) consultavam os anciãos. 

d) apelavam aos governantes. 

e) exerciam a solidariedade. 

 

6.4  Esta questão aborda a filosofia medieval, especialmente das ideias da 
escolástica. 
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Tomás de Aquino é um teólogo-filósofo da Idade Média. Seu objetivo é justificar a 
autoridade dos reis, pois esta era a forma de governo predominante na Europa 

medieval, sendo - ao menos em tese -, direcionada a realização do bem comum. 

 

Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente, pelo 
qual se atinja diretamente o devido fim. Com efeito, um navio, que se move para 
diversos lados pelo impulso dos ventos contrários, não chegaria ao fim do destino, se 
por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto; ora, tem o homem um fim, para o 
qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de 
modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações 
humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. 

AQUINO. T. Do reino ou do governo dos homens: ao rei do Chipre. Escritos políticos 

de Santo Tomás de Aquino. Petrópolis: Vozes, 1995 (adaptado). 

No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como o regime de governo 
capaz de 

a) refrear os movimentos religiosos contestatórios. 

b) promover a atuação da sociedade civil na vida política. 

c) unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. 

d) reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística. 

e) dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. 

 

6.5 - A questão trabalha assuntos relacionados à política grega, às ideias dos 
sofistas, à ética, etc.  

O sofista Trasímaco entendia que a justiça não era mais do que a conveniência do 
mais forte, ou seja, de acordo com os seus interesses. De fato, Sócrates fazia 

oposição aos sofistas justamente por causa desse relativismo. 

Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a 
justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as 
pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a 
obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de 

invenções humanas. 

O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República, de Platão, 

sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de 

a) determinações biológicas impregnadas na natureza humana. 
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b) verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. 

c) mandamentos divinos inquestionáveis legados das tradições antigas. 

d) convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. 

e) sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. 

 

6.6 - A questão envolve filosofia moderna, o Empirismo, teoria do conhecimento 

 Para Hume, as ideias e impressões são nossos conteúdos mentais. As impressões 

resultam diretamente da experiência imediata; e as ideias são as cópias fracas e 

desbotadas das impressões. Para o filósofo o acaso, não passando de um efeito 

aparente de uma causa desconhecida e oculta. 

Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, 

transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a 

experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que 

juntar duas ideias consistentes, ouro e a montanha, que já conhecíamos. Podemos 

conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir 

de nossos próprios sentimentos, e podemos unir a isso a figura e a forma de um 

cavalo, animal que nos é familiar. 

HUME. D. Investigação sobre o entendimento humano. São Paulo: Abril Cultural, 

1995. 

Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que 

a) os conteúdos das ideias no intelecto tem origem na sensação. 

b) o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. 

c) as ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. 

d) os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na 

memória. 
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e) as ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na 

empiria. 

6.7 - Temas relacionados à filosofia contemporânea são trabalhados nesta 
questão. Dentre eles, a crise da razão, a subjetividade e os desafios da 
atualidade. 

 O enunciado da questão nos remete à necessidade de um pensamento autônomo 
capaz de permitir que o ser humano possa, por autocrítica, superar os problemas 
existentes em sua época e alcançar de fato a liberdade. 

 

Apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, o homem moderno está esmagado 
por um profundo sentimento de impotência que o faz olhar fixamente e, como que 
paralisado, para as catástrofes que se avizinham. Por isso, desde já, salienta-se a 
necessidade de uma permanente atitude crítica, o único modo pelo qual o homem 
realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do simples 

ajustamento ou acomodação, aprendendo temas e tarefas de sua época. 

Paulo Freire defende que a superação das dificuldades e a apreensão da realidade 

atual será obtida pelo(a) 

a) desenvolvimento do pensamento autônomo. 

b) obtenção de qualificação profissional. 

c) resgate de valores tradicionais. 

d) realização de desejos pessoais. 

e) aumento da renda familiar. 

6.8 - Patrimônio histórico  

Com certeza,  do patrimônio histórico, pois esse patrimônio não é da Síria, e sim 

mundial. 

 

A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria de Nimrod, no Iraque, pelo 

Estado Islâmico, com a agência da ONU considerando o ato como um crime de guerra. 

O grupo iniciou um processo de demolição em vários sítios arqueológicos em uma 

área reconhecida como um dos berços da civilização. 
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Unesco e especialistas condenam destruição de cidade assíria pelo Estado 

Islâmico. Disponivel em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 30 mar. 2015 

(adaptado). 

O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para as 

populações de países como o Iraque a desestruturação do(a) 

 

a) homogeneidade cultural. 

b) patrimônio histórico. 

c) controle ocidental. 

d) unidade étnica. 

e) religião oficial. 

 

6.9  - Globalização  

O texto destaca uma forte característica do modelo toyotista, a produção 

desconcentrada, que assim como o mercado, passa a atuar em nível global. Tal 

momento só se torna possível com o advento de eficientes redes de comunicação e 

transporte.Essa  desfragmentarão industrial, já era combatida anteriormente por Marx, 

pois demonstra um total desrespeito a mão de obra local, pois as montadoras buscam 

sempre o que lhes dará maior lucro. 

 

 

Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, 

México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos, que foram 

inventados em Novo Jérsei e fabricados na Coréia. A campanha publicitária é 

desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias, feitas em Nova 

York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o 

uniforme nacional que lhes for mais conveniente. 

A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupões o uso 

de: 

a) linhas de montagem e formação de estoques 

b) empresas burocráticas e mão de obra barata 

c) controle estatal e infraestrutura  consolidada 
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d) organização em rede e tecnologia de informação 

e) gestão centralizada e protecionismo econômico 

6.10   Toyotismo - Organização espacial  

O avanço tecnológico fez com que houvessem mais facilidades e o surgimento de 

redes sociais. A partir daí, os indivíduos tornam-se mais individualistas e há uma maior 

valorização de si com as “selfies”. 

 

- Na sociedade contemporânea, onde as relações sociais tendem a reger-se por 

imagens midiáticas, a imagem de um indivíduo, principalmente na indústria do 

espetáculo, pode agregar valor econômico na medida de seu incremento técnico, 

amplitude do espelhamento e da atenção pública. Aparecer é então mais do que ser; 

o sujeito é famoso porque é falado. Nesse âmbito, a lógica circulatória do mercado, 

ao mesmo tempo que acena democraticamente para as massas com supostos 

“ganhos distributivos”(a informação ilimitada, a quebra das supostas hierarquias 

culturais), afeta a velha cultura disseminada na esfera pública. A participação nas 

redes sociais, a obsessão dos selfies, tanto falar e ser falado quanto ser visto são 

índices do desejo do ˜espelhamento˜. 
 

A crítica contida no texto sobre a sociedade contemporânea enfatiza 

 

a) a prática identitária autorreferente  

 

b) a dinâmica política democratizante 

 

c) a produção instantânea de notícias 

 
d) os processos difusores de informações 

 
e) os mecanismos de convergência tecnológica. 

 

 

6.11 -Proposição de Weber  

 

O texto de Weber mostra a transição do pensamento antigo para o moderno diante 
das alterações históricas ocorridas no período (Revolução Industrial, surgimento do 
capitalismo.); assim há um afastamento em relações as crenças mais antigas. 
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A crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e 

geral das condições sob as quais vivemos. Significa a crença em que, se 

quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Não há forças 

misteriosas incalculáveis; podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. Tal como 

apresentada no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de 

desencantamento do mundo evidencia o(a) 

 

a) progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo 

b) extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo 

c) emancipação como consequência do processo de racionalização da vida 

d) afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. 

e) fim do monoteismo como condição para a consolidação da ciência 

6.12- Pensamento Social Contemporâneo  

O texto fala sobre sobre a engenharia de alimentos. A ideia de que é melhor não 

comer um alimento geneticamente modificado se você não sabe os efeitos 

colaterais, por exemplo.Esse comportamento de não aceitar qualquer tecnologia 

nova, cria um diálogo. Assim a letra C está correta: instituir o diálogo público sobre 

mudanças tecnológicas e suas consequências. 

 

 
Diante de ameaças surgidas com a engenharia genética de alimentos, vários grupos 

da sociedade civil conceberam o chamado ˜princípio da precaução”. O fundamento 

desse princípio é: quando uma tecnologia ou produto comporta alguma ameaça à 

saúde ou ao ambiente, ainda que não se possa avaliar a natureza precisa ou a 

magnitude do dano que venha a ser causado por eles, deve-se evitá-los ou deixá-los 

de quarentena para maiores estudos e avalições antes de sua liberação. 

O texto expõe uma tendência representativa do pensamento social 

contemporâneo, na qual o desenvolvimento de mecanismos de acautelamento 

ou administração de riscos tem como objetivo. 
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a) priorizar os interesses econômicos em relação aos seres humanos e à natureza. 

b) negar a perspectiva científica e suas conquistas por causa de riscos tecnológicos 

c) instituir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e suas consequências 

d) combater a introdução de tecnologias para travar o curso das mudanças sociais 

e) romper o equilíbrio entre benefícios e riscos do avanço tecnológico e científico. 

6.13- Democracia Ateniense  

A democracia foi uma das alterações ocorridas na Grécia antiga que viabilizaram o 

surgimento da filosofia. Esta era chamada de direta, pois havia participação dos 

cidadãos atenienses que reuniam-se na ágora (praça pública), a fim de debater as 

decisões referentes a pólis. 

 

O que implica o sistema da polis é uma extraordinária proeminência da palavra sobre 

todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a 

discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim 

como do jogo político. 

 

Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha 

por função: 

a) agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade. 

b) permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus 

magistrados. 

c)  constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as 

questões da comunidade. 

d) reunir os exercícios para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem 

tomados em caso de guerra. 

e) congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-

se em assembleias. 
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6.14 - Protagonismo da informatização 

 A questão fala do mundo globalizado inserido em um contexto de crescente aplicação 

tecnológica. A mensagem do texto é de crítica em cima do modelo que ao criar 

possibilidades de substituição de mão de obra por máquinas, aumentou muito o nível 

de desemprego.. 

 

No final do século XX e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema 

presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre 

as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um 

mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização 

perversa. 

Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho 

advindas das transformações citadas no texto estão presentes, 

respectivamente, em: 

a) Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. 

b) Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. 

c) Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos 

qualificados. 

d) Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. 

e) Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. 

 

6.15  - Doutrinação  religiosa 

O respeito ao exercício da alteridade, inerente ao ser humano, onde as diferenças 

devem necessariamente serem respeitadas. 

Quanto ao “choque de civilizações”, é bom lembrar a carta de uma menina americana 

de sete anos cujo pai era piloto na Guerra do Afeganistão: ela escreveu que – embora 

amasse muito seu pai – estava pronta a deixá-lo morrer, a sacrificá-lo por seu país. 

Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como 

manifestação “normal” de patriotismo americano; vamos conduzir uma experiência 

mental simples e imaginar uma menina árabe maometana pateticamente lendo para 

as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã – não é 

necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação. 
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A situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural do(a) 

a) prática da diplomacia. 

b) exercício da alteridade. 

c) expansão da democracia. 

d) universalização do progresso. 

e) conquista da autodeterminação. 

 

6.16 - Reforma política brasileira.  

A instituição foi criada com o objetivo de   por fim as fraudes e adoção de normas de 

caráter oligárquico. 

 

 
A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, como parte de uma ampla reforma no processo 

eleitoral incentivada pela Revolução de 1930. Sua criação foi um grande avanço 

institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente 

imune à influência dos mandatários. 

 

Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o 

seguinte papel:  

a) Implementou o voto direto para presidente. 

b) Combateu as fraudes sistemáticas nas apurações. 

c) Alterou as regras para as candidaturas na ditadura. 

d) Impulsionou as denúncias de corrupção administrativa. 

e) Expandiu a participação com o fim do critério censitário. 

7- Enem 2015 

 

Neste ano, o Enem, versou principalmente na economia e no etnocentrismo em   seus 

múltiplos aspectos. 

 

 

7.1   Entendemos ser a China um país ao menos curioso e inovador, pois com uma 

população acima de um milhão de pessoas, apenas sete favorecidos, governam; com 
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ideologia comunista, mas, contudo,   sua economia é altamente capitalista, o que a 

torna invulgar, e tornando-a a segunda maior economia do planeta. 

 

O principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o mercado 

é só um instrumento econômico, que se emprega de forma indistinta tanto no 

capitalismo como no socialismo. Porém os próprios chineses já estão sentindo, na sua 

sociedade, o seu real significado: o mercado não é algo neutro, ou um instrumental 

técnico que possibilita à sociedade utilizá-lo para a construção e edificação do 

socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo 

e é inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando a 

uma polarização da sociedade chinesa. 

No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como 

antagônicas à construção de um país socialista. Nesse contexto, a característica 

fundamental do socialismo, à qual o modelo econômico chinês atual se contrapõe é 

a: 

a) desestatização da economia. 

b)  instauração de um partido único. 

c) manutenção da livre concorrência. 

d) formação de sindicatos trabalhistas. 

e) extinção gradual das classes sociais. 

 

7.2 - A abolição da escravidão com  seus múltiplos problemas  

A abolição da escravidão no Brasil, trouxe um gigantesco problema social que se 

estende até nossos dias, pois  não tendo sido oferecido aos antes cativos condições 

de se manterem; ou seja se extinguiu um problema e se criou outro.  Até hoje não 

resolvido adequadamente.  

 

TEXTO I 

Em todo o país a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à 

população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888, por meio 

de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei de 1888 não pode 

ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão 
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causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a 

pessoa não cabe em cifras.). 

TEXTO II 

Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a população livre do Rio de Janeiro 

se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que 

antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito 

facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Também já 

não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os 

negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. 

Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no Texto I que 

complementa os argumentos apresentados no Texto II é o(a) 

 

a) variedade das estratégias de resistência dos cativos. 

b) controle jurídico exercido pelos proprietários. 

c) inovação social representada pela lei. 

d) ineficácia prática da libertação. 

e) significado político da Abolição. 

  

7.3 O FACISMO  

O autor não se referia ao poder do colonialismo, mas um ainda maior trazido pelo 
fascismo em evolução no mundo. 

 

 

A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica 

da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de 

colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda 

mais perigosa. 

 

Para o autor, a “forma de hegemonia” e uma de suas características que 

explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram: 

a) Comunismo / rejeição da democracia liberal. 

b) Capitalismo / devastação do ambiente natural. 
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c) Fascismo / adoção do determinismo biológico. 

d) Socialismo / planificação da economia nacional. 

e) Colonialismo / imposição da missão civilizatória. 

7.4 Visão de Hobbes sobre a formação social  

No estado de natureza de Hobbes, por serem livres, os homens queriam manter 

essa liberdade. Porém, quando dois homens desejavam a mesma coisa, tendiam a 

entrar em conflito, pois não havia um órgão para manutenção da ordem. Vale 

ressaltar que deste conflito estabelecido que surge a frase: “o homem é o lobo do 

próprio homem”. 

- A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito, 

que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, 

ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto 

em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável 

para que um deles possa com base nela reclamar algum benefício a que outro não 

possa igualmente aspirar. 

 

Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens 

desejavam o mesmo objeto, eles 

 

a) entravam em conflito. 

b) recorriam aos clérigos. 

c) consultavam os anciãos. 

d) apelavam aos governantes. 

e) exerciam a solidariedade. 

7.5 – POLITICA 

 O texto aborda claramente as relações personalistas na política , os "vínculos de 
pessoa a pessoa", prevalecendo os interesses privados. 

 

 

Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é 

compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até 
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exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, 

tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, 

embora por vezes precárias, e, de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, 

entre regionalismos, faziam dela um todo incoerente e amorfo. O peculiar da vida 

brasileira parece ter sido por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do 

afetivo, do irracional, do passional e uma estagnação ou antes uma atrofia 

correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. 

Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a análise 

do historiador, na 

a) rigidez das normas jurídicas. 

b) prevalência dos interesses privados. 

c) solidez da organização institucional. 

d) legitimidade das ações burocráticas. 

e) estabilidade das estruturas políticas. 

 

7.6- A INFORMATICA E SUAS APLICAÇÕES  

Escândalos de espionagem americana contra países como Alemanha e Brasil 
mostrou o empenho americano na busca de informações privilegiadas. As medidas 
tomadas contra essa prática visam garantir a segurança de seus dados, projetos e 
empresas. 

 

 

Atualmente, as represálias econômicas contra as empresas de informática norte-

americanas continuam. A Alemanha proibiu um aplicativo dos Estados Unidos de 

compartilhamento de carros; na China, o governo explicou que os equipamentos e 

serviços de informática norte-americanos representam uma ameaça, pedindo que as 

empresas estatais não recorram a eles. 

As ações tomadas pelos países contra a espionagem revelam preocupação 

com o(a) 

a) subsídio industrial. 

b) hegemonia cultural. 

c) protecionismo dos mercados. 
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d) desemprego tecnológico. 

e) segurança dos dados. 

 

7.7- CRISES SOCIAIS  

A crise financeira, de  2008 nos Estados Unidos, após o colapso da bolha especulativa 
no mercado imobiliário, alimentada pela enorme expansão de crédito bancário e 
potencializada pelo uso de novos instrumentos financeiros, rapidamente se espalhou 
pelo mundo todo em poucos meses, demonstrando a interdependência entre os 
mercados, que formam o sistema econômico.observa-se assim a incontestável 
supremacia Norte Americana sobre o mundo. 

 

 

Até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outros 4 

milhões corriam risco de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em 

quase todos os EUA e muitas famílias acabaram devendo mais por suas casas do que 

o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma espiral de execuções hipotecárias 

que diminuiu ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, foi como se um “Katrina 

financeiro” atingisse a cidade. Casas abandonadas, com tábuas em janelas e portas, 

dominaram a paisagem nos bairros pobres, principalmente negros. Na Califórnia, 

também se enfileiraram casas abandonadas. 

Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais, 

devido ao(à) 

a) superprodução de bens de consumo. 

b) colapso industrial de países asiáticos. 

c) interdependência do sistema econômico. 

d) isolamento político dos países desenvolvidos. 

e) austeridade fiscal dos países em desenvolvimento. 

 

7.8 - De acordo com Paulo Freire, o processo educativo é fundamental para que os 

indivíduos tornem-se críticos sobre a relação social. É uma observação tanto  da 

aprendizagem quanto formação do convívio social. 

 

Apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, o homem moderno está esmagado 

por um profundo sentimento de impotência que o faz olhar fixamente e, como que 

paralisado, para as catástrofes que se avizinham. Por isso, desde já, saliente-se a 
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necessidade de uma permanente atitude crítica, o único modo pelo qual o homem 

realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do simples 

ajustamento ou acomodação, aprendendo temas e tarefas de sua época. 

 

Paulo Freire defende que a superação das dificuldades e a apreensão da 

realidade atual será obtida pelo(a) 

a) desenvolvimento do pensamento autônomo. 

b) obtenção de qualificação profissional. 

c) resgate de valores tradicionais. 

d) realização de desejos pessoais. 

e) aumento da renda familiar. 

Esse ano premido por greves, ocupações e impeachment da presidente, vimos o 

Enem ser distribuído em dois exames, um ainda em novembro e outro em dezembro 

para aqueles que não o puderam prestar em razão das ocupações e quero atestar 

que entre as várias reinvindicações dos alunos constavam a ausência de 

professores especializados nas áreas de filosofia e sociologia, pois ao entrarem em 

provas, constatavam não possuírem conhecimentos para responder os 

questionamentos cobrados. 

 

7.9 - Relações sociais 

 

O avanço tecnológico fez com que houvessem mais facilidades e o surgimento de 
redes sociais. A partir daí, os indivíduos tornam-se mais individualistas e há uma maior 
valorização de si com as “selfies”. 

 

 

NA queixa e busca de soluções  as relações sociais tendem a reger-se por imagens 

midiáticas, a imagem de um indivíduo, principalmente na indústria do espetáculo, pode 

agregar valor econômico na medida de seu incremento técnico: amplitude do 

espelhamento e da atenção pública. Aparecer é então mais do que ser; o sujeito é 

famoso porque é falado. Nesse âmbito, a lógica circulatória do mercado, ao mesmo 

tempo que acena democraticamente para as massas com supostos “ganhos 

distributivos” (a informação ilimitada, a quebra das supostas hierarquias culturais), 

afeta a velha cultura disseminada na esfera pública. A participação nas redes sociais, 

a obsessão dos selfies, tanto falar e ser falado quanto ser visto são índices do desejo 

de “espelhamento”. 
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A crítica contida no texto sobre a sociedade contemporânea enfatiza 

A) a prática identitária autorreferente. 

B) a dinâmica política democratizante. 

C) a produção instantânea de notícias. 

D) os processos difusores de informações. 

E) os mecanismos de convergência tecnológica. 

 

7.10 - A  proeminência do racionalismo 

O texto de Weber mostra a transição do pensamento antigo para o moderno diante 

das alterações históricas ocorridas no período (Revolução Industrial, surgimento do 

capitalismo..); assim há um afastamento em relações as crenças mais antigas. 

 

 

A crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e 

geral das condições sob as quais vivemos. Significa a crença em que, se 

quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Não há forças 

misteriosas incalculáveis; podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. 

WEBER, M. A ciência como vocação. In: GERTH, H.; MILLS, W. (Org.). Max Weber: 

ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (adaptado). 

Tal como apresentada no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo 

de desencantamento do mundo evidencia o(a) 

A) progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. 

B) extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo. 

C) emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. 

D) afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. 

E) fim do monoteísmo como condição para a consolidação da ciência. 

 7.11 - Nietzsche e sua radical visão 
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Nietzsche, critico mordaz,  faz referência ao surgimento da filosofia através dos pré-
socráticos que buscavam na natureza (physis) uma justificativa racional para a origem 
de tudo. Inicialmente, encontravam um elemento essencial (arché) como solução 
primordial. 

 

 

A filosofia grega aprece começar com uma ideia absurda com a proposição: a água é 

a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-

la a sério? Sim, e por três razões: em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia 

algo sobre a origem das coisas; em segundo lugar, porque o faz sem imagem e 

fabulação; e, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de 

crisálida, está contido o pensamento: Tudo é um. 

O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os 

gregos? 

 

A) O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em 

verdades racionais. 

B) O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. 

C) A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas 

existentes. 

D) A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas. 

E) A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. 

 

7.12 - Constituição social   

 No estado de natureza de Hobbes, por serem livres, os homens queriam manter essa 
liberdade. Porém, quando dois homens desejavam a mesma coisa, tendiam a entrar 
em conflito, pois não havia um órgão para manutenção da ordem. Vale ressaltar que 

deste conflito estabelecido que surge a frase: “o homem é o lobo do próprio homem”. 

 

 

A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito, 
que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, 
ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto 
em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável 
para que um deles possa com base nela reclamar algum benefício a que outro não 

possa igualmente aspirar. 
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Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens 

desejavam o mesmo objeto, eles 

A) entravam em conflito. 

B) recorriam aos clérigos. 

C) consultavam os anciãos. 

D) apelavam aos governantes. 

E) exerciam a solidariedade. 

7.13 - Visão da sociedade brasileira  

O texto aborda claramente as relações personalistas na política , os "vínculos de 

pessoa a pessoa", prevalecendo os interesses privados e pessoais acima de qualquer 

coisa. 

 

Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é 

compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até 

exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, 

tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, 

embora por vezes precárias, e, de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, 

entre regionalismos, faziam dela um todo incoerente e amorfo. O peculiar da vida 

brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente enérgica 

do afetivo, do irracional, do passional e uma estagnação ou antes uma atrofia 

correspondente das qualidade ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. 

Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a análise do 

historiador, na 

A) rigidez das normas jurídicas. 

B) prevalência dos interesses privados. 

C) solidez da organização institucional. 

D) legitimidade das ações burocráticas. 

E) estabilidade das estruturas políticas. 
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7.14 -Visão da natureza humana  

 O filósofo Hume faz uso do método de raciocínio experimental para compreender a 

natureza humana. O meio utilizado era observar através de experiência como o 

homem entende os objetos, interpretar como compreendem e sentem as coisas. 

 

Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, 

transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a 

experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que 

juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos 

conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir 

de nossos próprios sentimento, e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, 

animal que nos é familiar. 

Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que 

A) os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. 

B) o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. 

C) as ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. 

D) os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na 

memória 

E) as ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na 

empiria. 

 

7.15 - O necessário processo educativo  

De acordo com Paulo Freire, o processo educativo é fundamental para que os 

indivíduos tornem-se críticos sobre a relação social. É uma observação da 

aprendizagem quanto formação do convívio social. 

 

Apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, o homem moderno está esmagado 

por um profundo sentimento de impotência que o faz olhar fixamente e, como que 
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paralisado, para as catástrofes que se avizinham. Por isso, desde já, saliente-se a 

necessidade de uma permanente atitude crítica, o único modo pelo qual o homem 

realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do simples 

ajustamento ou acomodação, apreendendo temas e tarefas de sua época. 

Paulo Freire defende que a superação das dificuldade e a apreensão da realidade 

atual será obtida pelo(a) 

A) desenvolvimento do pensamento autônomo. 

B) obtenção de qualificações profissional. 

C) resgate de valores tradicionais. 

D) realização de desejos pessoais. 

E) aumento da renda familiar. 

 

8- Conclusão:  

Finalizando este trabalho, esperamos ter demonstrado o porquê da necessidade, 

inclusão e manutenção dessas matérias nas grades curriculares em todo o território 

nacional. 

Apesar de todas as mudanças implementadas pelo MEC. Na nova lei federal, 

hoje em análise pelo congresso nacional, se procurou modernizar e adequar a 

legislação as novas regras estabelecidas no mundo globalizado, já que ainda éramos 

regidos por leis caducas e ortodoxas. 

As mudanças no ensino médio, aumentando o nº de horas aulas, devendo 

chegar até 1.400horas aula, se amplia e abre espaço para a formação técnica 

empregar profissionais com o chamado notório saber, para ministrar  conteúdos  de 

áreas afinizadas às suas formações, e vemos como principal avanço, que 50% da 

carga horária deverá seguir  a base nacional curricular, mas os outros 50 %  serão 

flexibilizados, podendo o estudante seguir diferentes itinerários formativos. 

Portanto esse verdadeiro tratamento de choque dado ao ensino médio, vem 

devido ao estado terminal que se encontra, nosso ensino, dados  comprovados pelo 
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IDEB em seu último levantamento ocorrido em 2015, pois pelo terceiro ano 

consecutivo a nota média vem caindo assustadoramente em todo o território nacional. 

Um fato que atesta esses índices é a constante evasão de alunos, pois pouco 

existe na grade atrativos  que os estimulem a continuar com  seus estudos.   
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