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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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– 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.

• 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.
• A oposição entre nomos e physis.
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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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(470 – 399 a.C.):

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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2. (ENEM 2015) O que implica o sistema da pólis é uma extraordinária
preeminência 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. (VERNANT, J. P. As origens do
pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand, 1992 - adaptado).
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Na configuração 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 exércitos 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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3. (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).
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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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