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1. CHEIRANDO A ENEM.
2. A REVIRAVOLTA ANTROPOLÓGICA.
3. OS SOFISTAS.
4. SÓCRATES.
5. CHEIRANDO A ENEM
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1. (UEL 2003) “Tales foi o iniciador da filosofia da physis, pois foi o primeiro a afirmar a 
existência de um princípio originário único, causa de todas as coisas que existem, 
sustentando que esse princípio é a água. Essa proposta é importantíssima… podendo 
com boa dose de razão ser qualificada como a primeira proposta filosófica daquilo que 
se costuma chamar civilização ocidental.” (REALE, Giovanni. História da filosofia: 
Antigüidade e Idade Média. São Paulo: Paulus, 1990. p. 29).

A filosofia surgiu na Grécia, no século VI a.C. Seus primeiros filósofos foram os 
chamados pré-socráticos. 
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De acordo com o texto, assinale a alternativa que expressa o principal problema 
por eles investigado.

a) A ética, enquanto investigação racional do agir humano.
b) A estética, enquanto estudo sobre o belo na arte.
c) A epistemologia, como avaliação dos procedimentos científicos.
d) A cosmologia, como investigação acerca da origem e da ordem do mundo.
e) A filosofia política, enquanto análise do Estado e sua legislação.



5

2. 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 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. 
(NIETZSCHE, F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova Cultural, 1999).
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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
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A REVIRAVOLTA ANTROPOLÓGICA: OS SOFISTAS E SÓCRATES
Saímos do período pré-socrático ou cosmológico (séc. VI a.C.) e, agora, 
entramos no período socrático ou antropológico (séc. V a.C.).  Houve 
um deslocamento do eixo da reflexão filosófica da physis e do cosmo 
para o homem e a sociedade. Os principais motivos para esse 
deslocamento são um esgotamento temático, ou seja, o debate sobre a 
physis se exauriu e uma mudança no contexto econômico-político-
social-cultural que tinha se alterado, enormemente, com a agonia da 
aristocracia grega.
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OS SOFISTAS – Eram sábios da Grécia antiga (séc. V a.C.) que ensinavam, 
mediante pagamento, cultura geral grega e a arte de argumentar (retórica). A 
palavra sofista deriva do grego sophistés, que significa sábio. Possui, portanto, 
um sentido extremamente positivo. Todavia, sobretudo por causa de alguns 
filósofos posteriores, principalmente Platão e Aristóteles, o termo assumiu um 
significado depreciativo.  
 PRINCIPAIS TEMAS DOS SOFISTAS:
• Relativismo: não existem verdades absolutas.
• Subjetivismo: a verdade é a verdade de cada um.
• Redução do conhecimento à opinião.
• A linguagem: torna verdadeiros os argumentos através da argumentação.
• Todas as coisas são convenções (nomos).
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PRINCIPAIS SOFISTAS:
Protágoras – o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são porque 
são, daquelas que não são porque não são (fr. 1, in Platone, Teeteto, 152a). Isso 
significa que a qualidade de todas as coisas depende de como o homem as vê e 
as julga.

I. Medida, são as normas de juízo e coisas, são as experiências.
II. Por homem, entenda-se o indivíduo particular, cada homem e por coisas, 
todos os objetos captados pelos sentidos.
III. Visto que tudo é relativo, não existe um verdadeiro absoluto, mas o 
relativo mais útil. O sábio é aquele que reconhece e escolhe esse relativo 
mais útil.

Górgias – afirma a ruptura entre pensamento e ser. Existe o não-ser. O ser das 
coisas, em verdade, é pura ilusão.
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SÓCRATES (470 – 399 a.C.):
IDEIAS CENTRAIS

a) Em franca oposição aos sofistas, Sócrates afirma que existem sim verdades 
absolutas (universais).
b) O homem é a sua alma e a alma é o eu consciente e a sede do 
conhecimento.
c) A virtude é conhecimento. Só o sábio é feliz. A consciência de não saber é 
pré-requisito essencial para se iniciar um percurso de busca capaz de levar o 
homem ao autoconhecimento. O sábio reconhece: só sei que nada sei.
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d) A supremacia da racionalidade (autodomínio: conhece-te a ti mesmo) sobre 
a animalidade.

e) A felicidade consiste em alcançar o conhecimento.

f) ÉTICA: ética racionalista. O saber pressupõe o querer (se eu sei o que é certo, 
não faço o que é errado). A origem do erro são a ignorância (não saber de não 
saber) e o erro de cálculo (pensar que seja possível tirar um bem de um mal).
Para os gregos, de uma maneira geral, não existe ruptura entre razão e vontade.
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MÉTODO SOCRÁTICO: método dialético. Consiste em purificar a alma 
dos vícios da ignorância através do diálogo. É composto de duas 
partes: a ironia (refutação), consiste em destruir (pars destruens) as 
pretensões de sabedoria de seu interlocutor, fazendo emergir a 
dúvida e a maiêutica (parto das ideias), ou seja, Sócrates conduz o 
seu interlocutor à verdade que existe dentro de cada homem. Fá-lo  
à luz da experiência de inúmeros casos particulares até chegar ao 
conceito, à verdade válida em modo universal. 
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1. (ENEM 2017) Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte; o 
contato de Sócrates paralisa e embaraça; leva a refletir sobre si mesmo, a 
imprimir à atenção uma direção incomum: os temperamentais, como 
Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, 
mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se 
censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta 
imprimir sua orientação. (BRÉHIER,E. História da filosofia. São Paulo: Mestre 
Jou, 1977).
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O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na

A) contemplação da tradição mítica
B) sustentação do método dialético
C) relativização do saber verdadeiro
D) valorização da argumentação retórica
E) investigação dos fundamentos da natureza.
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2.  (ENEM 2015) 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. (RACHELS, J. Problemas da Filosofia. Lisboa: Gradiva, 2009).

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. 
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. 
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