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EPISTEMOLOGIA MODERNA 1ª SÉRIE – FILOSOFIA– JOÃO CARLOS 

 
Semana 24 – Gabarito 

 
01.  

a) A afirmação diz respeito ao argumento de Descartes sobre o Deus enganador, que se desdobra, 
no curso da dúvida metódica, naquele do gênio maligno. Descartes pretendia com essas hipóteses 
exacerbar o exercício da dúvida, tornando-a hiperbólica, isto é, levando-a até aquelas ideias 
certas, como as da matemática, cuja clareza e distinção ainda careciam de um fundamento sólido. 

b) O próprio pensamento e, portanto, a existência daquele que pensa. A dúvida acerca da existência 
do mundo e, mesmo quando levada ao extremo, das representações científicas, revelam que o 
“eu” que duvida, na medida em que duvida, não pode não existir. Deste modo, Descartes alcança 
em suas meditações metafísicas a evidência do cogito. 

 
02. 

a) A res cogitans (coisa pensante) busca um fundamento sólido para o conhecimento humano e faz 
uso de uma cadeia de dúvidas para alcançar um ponto de partida indubitável, que será, por fim, 
o fato de que duvida, se duvida, pensa, se pensa, existe (o cogito). Um dos recursos presentes 
naquela cadeia de dúvidas é a suposição da existência de um gênio maligno, entidade capaz de 
enganar o ser humano, ao ponto de fazê-lo crer serem certas as coisas que na verdade são falsas. 

b) O cogito, prova lógica da existência da res cogitans, não é suficiente para explicar a causa dessa 
existência. Descartes afirma que deve haver um Deus perfeito que nos criou, já que não podemos 
ser a origem de nós mesmos e que possuímos a noção de perfeição em nossa mente, que também 
não se originou de nós. Assim, esse Deus perfeito não engana e é preciso admitir que o mundo 
que se apresenta aos nossos sentidos existe e é criação Dele. 

 
03. 

a) O conceito de causalidade não pode ser construído de forma a priori, pois nenhum tipo de conceito 
pode. Toda ideia necessariamente será a posteriori porque dependerá da experiencia = sentidos. 

b) O conceito de causalidade não tem uma relação necessária, pois todo conhecimento depende da 
experiência. Supor que uma determinada ação necessariamente trará a mesma consequência é 
uma hipótese e não uma certeza. Não existe relação necessária entre causa e efeito. 

 
04.  

a) Os conceitos são: impressão e ideia. 
b) A posição de Hume é o empirismo. 
c) O empirismo admite que todo conhecimento é oriundo da experiência sensível = sentidos. Tal 

concepção epistemológica nega completamente as ideias inatas. 
 


