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1. Mudança no eixo da Filosofia 
- Sócrates e os sofistas estão imersos num contexto específico da antiguidade grega: o Século de Péricles, 
quando houve muito incentivo para a participação política dos cidadãos, sobretudo na ágora (as praças 
públicas com objetivo de deliberação conjunta e horizontal entre os membros), e gerou grande 
intensificação da atividade política dos gregos e de discussões sobre justiça, política, bem e mal, virtudes 
e etc. Com isso, observamos que haja uma mudança significativa no eixo da Filosofia: a alteração do 
enfoque dos filósofos da natureza para o homem, a sociedade e suas questões (conhecimento, 
verdade, moral, ética, política, estética etc.), e não mais questões do mundo da natureza (como nos pré-
socráticos). 
 

2. Sofistas 
- Contexto: os Sofistas eram professores itinerantes das colônias gregas. Eles haviam feito grandes 
viagens e com isso acabaram conhecendo muitas culturas diferentes das dos gregos – com costumes, 
tradições e valores distintos. Na Grécia, eles exerciam a função de professores, ensinando principalmente 
oratória e retórica (ou seja, como argumentar, persuadir e convencer os outros) em troca de dinheiro 
(lembrem-se que estamos no século de Péricles, no qual a participação nas discussões era parte essencial 
da vida dos gregos; mais do que isso, ser considerado livre era poder participar da vida política da cidade). 
Górgias de Leontino, um dos sofistas mais importantes, escreveu a seguinte frase: “O bom orador é 
capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa”.  

- Características: como os sofistas tiveram contato com muitas culturas, eles entendiam que não poderia 
existir uma só verdade ou virtude (que seria universal a todos os homens) mas sim várias possíveis, que 
estavam determinadas pela sociedade e pelo homem, como uma convenção social. Protágoras de 
Abdera é o autor da seguinte frase: “O homem é a medida de todas as coisas”, isto é, além do enfoque 
no homem e não mais na natureza, para os sofistas não existiriam verdades absolutas, mas sim 
construídas socialmente de acordo com a perspectiva de cada homem e do contexto em que viviam. Assim 
sendo, os sofistas eram subjetivistas e relativistas: não acreditavam na verdade universal, numa justiça 
absoluta ou em um valor geral – mas somente relativos e pautados no indivíduo – o que poderia ser, 
claramente, convencionado. Aqui entra a retórica e a oratória: não havendo uma verdade absoluta, mas 
construída, tem-se capacidade de convencer e persuadir o outro, para mostrar, por meio do debate, 
qual seria a forma correta de fazer política, ou mais justa, ou mais ética.  

- Atenção: os Sofistas são uma figura muito incompreendida na história da Filosofia, sobretudo porque 
temos muito poucos vestígios autorais deles, mas somente aquilo que os outros afirmavam deles, e 
usualmente em tom de crítica (veremos no próximo item, sobre Sócrates). Contudo, não podemos 
desprezar toda a contribuição que os sofistas tiveram para a Filosofia: 

a) eles não eram mercenários (aquele que age por dinheiro a partir de oportunidades, interesseiro), 
apesar de venderem seus ensinamentos: há toda uma construção de contexto e entendimento por 
trás da filosofia sofista que não podemos nos esquecer; 

b) eles representam o espírito democrático, com a possibilidade de convencimento e de confrontar, 
nas ágoras, várias perspectivas contrárias e contraditórias (pluralismo de opiniões); e 

c) eles foram responsáveis por uma democratização no conhecimento (pequena, mas aconteceu): 
conforme pagavam por seus ensinamentos, puderam retirar do monopólio da aristocracia a 
produção de conhecimento e sua transmissão, ensinando para as classes intermediárias (de 
mercadores e artesãos nas cidades), democratizando e expandindo o conhecimento além das 
fronteiras da aristocracia.  

 
3. Sócrates 

- Sócrates é talvez a principal figura da filosofia antiga, tanto é que sua existência divide a história da 
filosofia em pré-socráticos e todos os que vem a partir dele. Isso se deve principalmente a dois fatores: a) 
Sócrates era ateniense, o primeiro entre todos os filósofos que estudamos. Depois de Sócrates (mas 



também por outras causas históricas), Atenas ganha o status de centro da cultura grega (seja na política, 
seja na filosofia). b) Sócrates é referencial por sua postura filosófica, ou seja, a atitude como ele encara 
a realidade e a produção da verdade (veremos a seguir).  

- Postura socrática:  
× Sócrates criticou duramente os sofistas, dizendo que não tinham respeito com a verdade, defendendo 

qualquer versão desde que essa fosse benéfica a quem falava. Para ele, existiria, sim, uma verdade 
absoluta e universal, que poderíamos alcançar (assim como valores, justiça e virtudes universais e 
absolutas, ou seja, que não poderiam ser relativizadas pela sociedade ou seu contexto). Mais além, 
essa verdade não poderia ser concedida ou vendida, mas encontrada individualmente, e, portanto, 
deveria ser constantemente buscada.  

× A postura de Sócrates, assim, consiste na constante busca pela verdade. Ele desconfiava de suas 
opiniões e ideias e as da sociedade (doxa) e buscava abandoná-las, para encontrar então a verdade. 
É dele aquela famosa frase “Só sei que nada sei”, justamente porque a busca pela verdade inicia no 
reconhecimento de sua ignorância e a partir da humildade de renovar seus conhecimentos e 
crenças, colocando a todo momento seus entendimentos em questionamento. Sócrates toma essa 
busca pela verdade (e da virtude e do bem) como meta de vida. Essa postura é a postura da própria 
filosofia: nesse movimento de abandonarmos as opiniões e crenças pré-existentes e buscarmos, com 
humildade, a verdade e o conhecimento verdadeiro, discutindo sempre se os entendimentos que 
vamos desenvolvendo no processo são válidos e verdadeiros. Sócrates também disse outra máxima: 
“Conhece-te a ti mesmo”, por causa da necessidade de conhecermos nossas opiniões e crenças para 
abandoná-las, mas também porque o conhecimento deveria ser buscado dentro do próprio homem, 
através da razão, do diálogo, dos questionamentos e do espírito crítico.   

- Método socrático: todo o processo que compõe o método socrático se denomina maiêutica, que é fazer 
aflorar, de dentro de cada um, a verdade por meio da razão (dar à luz ao conhecimento): 

a) ele andava por Atenas, perguntando a todos sobre suas opiniões e entendimentos (exortação → 
perguntar ao interlocutor) 

b) depois disso, argumentava que também nada sabia (ironia → simular sua própria ignorância 
para estimular as respostas) 

c) conforme ele era respondido, devolvia com mais e mais perguntas, levando seu interlocutor (com 
quem ele falava) a repensar suas opiniões sobre o mundo, levando-o a primeiro reconhecer sua 
própria ignorância (refutação → apresentar as contradições para que o interlocutor reconhe-
ça sua ignorância) 

d) finalmente fazendo seu interlocutor a procurar a essência do conhecimento, da verdade; Sócrates, 
portanto, não dava uma resposta, ou transmitia um conhecimento (como faziam os sofistas), mas 
acompanhava o processo com ele (maiêutica → parto das ideias, a partir de dentro). 

 
Observação: Sócrates também nunca escreveu nada (e tudo o que temos dele é transcrito por Platão), 
justamente porque a essência de sua filosofia se baseava no diálogo.  
 
- A morte de Sócrates: Sócrates foi executado justamente por seu método questionador e irônico, de 
abordar a todos e mostrar sua ignorância, independentemente de quem fossem. Existe um episódio em 
particular, do Oráculo de Delfos, que proclama ser Sócrates o mais sábio de todos. Não acreditando, ele 
parte a procurar o mais sábio dentre todos os atenienses (inclusive entre os poderosos políticos e poetas), 
na expectativa de que algum lhe superasse em sabedoria. Mas ele acaba, na verdade, demonstrando por 
meio de seu método a ignorância deles. Sócrates os provocou de tal forma os poderosos que foi acusado 
de negação dos deuses e corrupção da juventude ateniense, o que o levou a sua execução. Toda a 
trajetória de Sócrates se tornou um marco para a Filosofia e um mártir da liberdade de questionamento e 
da produção crítica do saber, e pode ser relacionado, por exemplo, com movimentos autoritários como o 
da Escola Sem Partido.  

 
Exercícios 
Exercícios propostos: 1, 2, 6, 8, 10, 11 e 12. 
Exercícios complementares: 3, 4, 5, 7, 9, 10 e 13.  



 
1) (ENEM) 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. 
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. 

 
2) (ENEM) Tomemos o exemplo de Sócrates: é precisamente ele quem interpela as pessoas na rua, os 
jovens no ginásio, perguntando: “Tu te ocupas de ti?” O deus o encarregou disso, é sua missão, e ele não 
a abandonará, mesmo no momento em que for ameaçado de morte. Ele é certamente o homem que cuida 
do cuidado dos outros: esta é a posição particular do filósofo.  

FOUCAULT, M. Ditos e escritos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.  
O fragmento evoca o seguinte princípio moral da filosofia socrática, presente em sua ação dialógica:  

a) Examinar a própria vida.  
b) Ironizar o seu oponente.  
c) Sofismar com a verdade.  
d) Debater visando a aporia.  
e) Desprezar a virtude alheia.  

 
3) (UNIMONTES) Via de regra, os sofistas eram homens que tinham feito longas viagens e, por isso 
mesmo, tinham conhecido diferentes sistemas de governo. Usos, costumes e leis das cidades-estados 
podiam variar enormemente. Sob esse pano de fundo, os sofistas iniciaram em Atenas uma discussão 
sobre o que seria natural e o que seria criado pela sociedade. 

(GAARDER, J. O Mundo de Sofia. São Paulo: Companhia das Letras, 1995). 
Sobre os sofistas, é incorreto afirmar que 

a) eles tiveram papel fundamental nas transformações culturais de Atenas. 
b) eles se dedicaram à questão do homem e de seu lugar na sociedade. 
c) eles eram mercenários e só visavam ao lucro na arte de ensinar. 
d) eles foram os primeiros a compreender que o “homem é medida de todas as coisas”. 

 
4) (ENEM) O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da 
ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu 
que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser 
filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O 
que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância 
ao saber, e um certo repouso neste movimento.  

MERLEAU-PONTY, M. Elogio da filosofia. Lisboa: Guimarães, 1998 (adaptado).  
O texto apresenta um entendimento acerca dos elementos  

a) reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético.  
b) ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das ideias.  
c) associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade.  
d) conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento.  
e) compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais.  

 
5) (UEL) Sócrates, Giordano Bruno e Galileu foram pensadores que defenderam a liberdade de 
pensamento frente às restrições impostas pela tradição. Na Apologia de Sócrates, a acusação contra o 
filósofo é assim enunciada: 



Sócrates [...] é culpado de corromper os moços e não acreditar nos deuses que a cidade admite, além 
de aceitar divindades novas (24b-c). 
Ao final do escrito de Platão, Sócrates diz aos juízes: 
Mas, está na hora de nos irmos: eu, para morrer; vós, para viver. A quem tocou a melhor parte, é o que 
nenhum de nós pode saber, exceto a divindade. (42a). 

(PLATÃO. Apologia de Sócrates. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2001. p. 122-23; 147.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a disputa entre filosofia e tradição presente na condenação 
de Sócrates, assinale a alternativa correta. 

a) O desprezo socrático pela vida, implícito na resignação à sua pena, é reforçado pelo 
reconhecimento da soberania do poder dos juízes. 

b) A aceitação do veredito dos juízes que o condenaram à morte evidencia que Sócrates consentiu 
com os argumentos dos acusadores. 

c) A acusação a Sócrates pauta-se na identificação da insuficiência dos seus argumentos, e a 
corrupção que provoca resulta das contradições do seu pensamento. 

d) A crítica de Sócrates à tradição sustenta-se no repúdio às instituições que devem ser 
abandonadas em benefício da liberdade de pensamento. 

e) A sentença de morte foi aceita por Sócrates porque morrer não é um mal em si e o livre pensar 
permite apreender essa verdade. 
 

6) (ENEM Libras) Alguns pensam que Protágoras de Abdera pertence também ao grupo daqueles que 
aboliram o critério, uma vez que ele afirma que todas as impressões dos sentidos e todas as opiniões são 
verdadeiras, e que a verdade é uma coisa relativa, uma vez que tudo o que aparece a alguém ou é opinado 
por alguém é imediatamente real para essa pessoa. 

KERFERD, G. B. O movimento sofista. São Paulo: Loyola, 2002 (adaptado). 
O grupo ao qual se associa o pensador mencionado no texto se caracteriza pelo objetivo de  

a) alcançar o conhecimento da natureza por meio da experiência.    
b) justificar a veracidade das afirmações com fundamentos universais.    
c) priorizar a diversidade de entendimentos acerca das coisas.    
d) preservar as regras de convivência entre os cidadãos.     
e) analisar o princípio do mundo conforme a teogonia.     

  
7) (UNICAMP) A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu 
ponto de partida na afirmação “sei que nada sei”, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma 
resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e 
poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria 
ignorância. 
O “sei que nada sei” é um ponto de partida para a Filosofia, pois 

a) aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. 
b) é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da 

Filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. 
c) a dúvida é uma condição para o aprendizado e a Filosofia é o saber que estabelece verdades 

dogmáticas a partir de métodos rigorosos. 
d) é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, 

preocupando-se apenas com causas abstratas. 
 

8) (ENEM) Os sofistas inventam a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das 
características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo pedagogos, ainda 
que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Górgias ou de um 
Antifonte, por exemplo. Por um salário, eles ensinavam a seus alunos receitas que lhes permitiam 
persuadir os ouvintes, defender, com a mesma habilidade, o pró e o contra, conforme o entendimento de 
cada um.  

HADOT, P. O que é a filosofia antiga? São Paulo: Loyola, 2010 (adaptado).  

O texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória que defendiam a(o)  
a) ideia do bem, demonstrado na mente com base na teoria da reminiscência.  



b) relativismo, evidenciado na convencionalidade das instituições políticas.  
c) ética, aprimorada pela educação de cada indivíduo com base na virtude.  
d) ciência, comprovada empiricamente por meio de conceitos universais.  
e) religião, revelada pelos mandamentos das leis divinas.  

 
9) (ENEM) Há um tempo, belas e boas são todas as ações justas e virtuosas. Os que as conhecem nada 
podem preferir-lhes. Os que não as conhecem, não somente não podem praticá-las como, se o tentam, 
só cometem erros. Assim praticam os sábios atos belos e bons, enquanto os que não o são só podem 
descambar em faltas. E se nada se faz justo, belo e bom que não pela virtude, claro é que na sabedoria 
se resumem a justiça e todas as mais virtudes.  

XENOFONTE. Ditos e feitos memoráveis de Sócrates. Apud CHALITA, G. Vivendo a filosofia. São Paulo: Ática, 2005.  
Ao fazer referência ao conteúdo moral da filosofia socrática narrada por Xenofonte, o texto indica que a 
vida virtuosa está associada à  

a) aceitação do sofrimento como gênese da felicidade suprema.  
b) moderação dos prazeres com vistas à serenidade da alma.  
c) contemplação da physis como fonte de conhecimento.  
d) satisfação dos desejos com o objetivo de evitar a melancolia.  
e) persecução da verdade como forma de agir corretamente.  

 
10) (ENEM) A crítica de Sócrates aos sofistas consiste em mostrar que o ensinamento sofístico limita-se 
a uma mera técnica ou habilidade argumentativa que visa a convencer o oponente daquilo que se diz, mas 
não leva ao verdadeiro conhecimento. A consequência disso era que, devido à influência dos sofistas, as 
decisões políticas na Assembleia estavam sendo tomadas não com base em um saber, ou na posição dos 
mais sábios, mas na dos mais hábeis em retórica, que poderiam não ser os mais sábios ou virtuosos.  

(Danilo Marcondes. Iniciação à história da filosofia, 2010.)  
De acordo com o texto, a crítica socrática aos sofistas dizia respeito  

a) ao entendimento de que o verdadeiro conhecimento baseava-se no exercício da retórica.  
b) à desvalorização da pluralidade de opiniões e de posicionamentos político-ideológicos.  
c) ao prevalecimento das técnicas discursivas nas decisões da Assembleia acerca dos rumos das 

cidades-Estado.  
d) ao predomínio de líderes pouco sábios e com poucas virtudes na composição da Assembleia.  
e) à defesa de formas tirânicas de exercício do poder desenvolvida pela retórica convincente.  

 
11) (UNESP)  
E se esse tal futuro 
for pior do que o presente 
E se for melhor parar 
do que caminhar pra frente 
E se o amor for dor 
E se todo sonhador 
não passar de um pobre louco E se eu desanimar, 
Se eu parar de sonhar 
queda a queda, pouco a pouco.  

(Bráulio Bessa. “Se”. In: Poesia que transforma, 2018.)  
No excerto do cordel, o eu lírico manifesta inquietação equivalente a uma preocupação central e recorrente 
na história da filosofia, desde suas origens, qual seja:  

a) a identificação de princípios reveladores da virtude.  
b) a fundamentação do conhecimento na experiência empírica.  
c) o desenvolvimento de critérios de organização da linguagem.  
d) o questionamento contínuo para a compreensão da realidade.  
e) a busca ininterrupta da verdade plena e absoluta.  

 
12) (ENEM) 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. 

 
 
13) (UNESP) “Em 399 a.C., o filósofo Sócrates é acusado de graves crimes por alguns cidadãos 
atenienses. (…) Em seu julgamento, segundo as práticas da época, diante de um júri de 501 cidadãos, o 
filósofo apresenta um longo discurso, sua apologia ou defesa, em que, no entanto, longe de se defender 
objetivamente das acusações, ironiza seus acusadores, assume as acusações, dizendo-se coerente com 
o que ensinava e recusa a declarar-se inocente ou pedir uma pena. Com isso, ao júri, tendo que optar pela 
acusação ou pela defesa, só restou como alternativa a condenação do filósofo à morte”. 

(Danilo Marcondes. Iniciação à História da Filosofia, 1998. Adaptado.) 
Com base no texto apresentado, explique quais foram os motivos da condenação de Sócrates à morte. 
 
 
 
 

 
Resolução: 

1. [B] 
2. [A] 
3. [C] 
4. [D] 
5. [E] 
6. [C] 
7. [A] 
8. [B] 
9. [E] 
10. [C] 
11. [D] 
12. [D] 
13. Segundo o relato de Platão, que se tornou canônico na história da filosofia, Sócrates foi condenado à morte acusado de dois crimes: a corrupção da 

juventude, isto é, a influência negativa sobre os jovens da época, e a impiedade, ou seja, a descrença em relação aos deuses da cidade. Estas, de 
fato, foram as acusações formais. Porém, confrontado com elas, o Sócrates platônico as considera meros pretextos. Na realidade, segundo o próprio 
filósofo, o verdadeiro motivo das acusações era a enorme raiva que as grandes personalidades públicas de Atenas tinham dele, simplesmente pelo 
fato de Sócrates haver demonstrado muitas vezes, e publicamente, que todos aqueles homens que se consideravam grandes sábios eram, na verdade, 
ignorantes. O que nos faz concluir que foi, na realidade, a incapacidade dos grandes “figurões” de Atenas em admitir sua própria ignorância que tornou 
Sócrates alguém odioso a eles, alguém que deveria ser calado a qualquer custo e, se necessário, com a morte. Simplesmente pelo fato de 
repreenderem quem ia contra suas “verdades absolutas” não que pregava um discurso aperto e — até mesmo revolucionário — para aquele momento. 


