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 FILOSOFIA 
LEANDRO 

VALOR: 6,0 PONTOS 
 

A filosofia pré-socrática de Heráclito e de Parmênides marca uma oposição acerca do entendimento da realidade, o que 
influenciou os filósofos clássicos posteriores, notadamente Platão. O pensamento de Parmênides baseia-se na concepção da 
imutabilidade do Ser, reiterando a unidade e a totalidade do real. Há, nesse pensador, a concepção de uma unidade do Ser 
subjacente à diversidade das coisas expressada por meio das máximas “o ser é” e “o não ser não é”. Em oposição a Parmênides, 
Heráclito faz uso da metáfora do fogo para defender que a realidade é explicada pelo movimento incessante. Esse pensamento 
pode ser ilustrado pela máxima heraclitiana de que “nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, porque as águas não são as 
mesmas e nós também não”. São termos que expressam o pensamento de Heráclito: a luta dos contrários, o fluxo contínuo e o 
conflito dos opostos, o que gera uma harmonia no cosmos. 

Platão foi influenciado pelos filósofos Parmênides e Heráclito e tenta resolver o impasse entre o monismo de Parmênides e a 
teoria do movimento de Heráclito. Ele o faz por meio da sua teoria das ideias ou das formas. Platão apresenta uma divisão entre 
o mundo sensível e o mundo inteligível, que corresponde à separação entre o mundo do devir e do fluxo apresentado por 
Heráclito, e o mundo do ser e da imutabilidade apresentado por Parmênides. Platão concilia a teoria heraclitiana do movimento 
no mundo sensível e a teoria parmenidiana da imutabilidade no mundo inteligível. Desse modo, a Teoria das ideias de Platão 
concilia a cisão entre o verdadeiro e o aparente, entre o ser e o devir, entre o uno e o múltiplo. 

O Mito carrega consigo uma tentativa de explicação da realidade, contudo essa pretensão é paradoxal, já que as explicações 
mitológicas dadas ao real são buscadas no plano sobrenatural, em alguma forma mística e misteriosa, cujo acesso não é 
plenamente disponível e tampouco acessível à razão. A explicação da realidade, dada por intermédio do mito, reside em um 
fundamento inexplicável, o que gera, no mínimo, um certo grau de contradição. A filosofia aparece com o propósito de superar 
essa estrutura paradoxal do mito que, ao tentar explicar algo, acabava tomando a trilha do inexplicável e bloqueando a 
possibilidade do conhecimento. A filosofia, ao contrário, quer explicar a realidade a partir do próprio mundo e não fora dele. As 
condições que facilitaram o nascimento de um pensamento questionador na Grécia estão vinculadas ao grau de liberdade de 
pensamento, próprio das estruturas das cidades-Estado (polis) e, também, à forma que os gregos lidavam com a religião, de 
caráter antropomórfico. A valorização da razão (logos) foi condição indispensável para encontrar uma base explicativa mais 
compatível à realidade e, de certo modo, menos mística.   

Na obra de Platão, os homens aprisionados representam os indivíduos que, segundo Platão, julgam possuir conhecimento, mas 
que, na verdade, se encontram “aprisionados” pelo senso comum e apenas reproduzem ideias baseadas nas aparências ilusórias 
do real, sem ter acesso à realidade de fato. O prisioneiro que se liberta, por sua vez, representa o indivíduo que superou o estado 
de ignorância, podendo, portanto, apreender a realidade plena. Para Platão, esse indivíduo é o filósofo. 

O pensamento mítico e o pensamento filosófico buscam responder a questionamentos acerca da natureza e do homem que 
muitas vezes coincidem, ou seja, ambos os pensamentos buscam o entendimento do mundo que cerca os indivíduos. No entanto, 
enquanto o pensamento mítico se baseia na atribuição de caráter sobrenatural às explicações fornecidas, o que dispensa o uso 
da postura crítica investigativa, o pensamento filosófico é fundamentado na aplicação do paradigma do raciocínio lógico na 
formulação das interpretações acerca dos questionamentos considerados, o que impõe o uso de uma perspectiva racional na 
observação dos fenômenos. 

A principal diferença entre os filósofos gregos (considerando Sócrates, Platão e Aristóteles os pensadores clássicos da antiguidade) 
e os sofistas (Protágoras e Górgias, por exemplo) é a maneira através da qual cada um deles se apresentava. Os filósofos se 
propunham como sábios porque possuíam um anseio por descobrir a ciência das coisas, já os sofistas se propunham como mestres 
da educação do cidadão porque possuíam uma técnica a ser ensinada. Deste modo, se o filósofo, por almejar a ciência das coisas, 
mantinha uma relação investigativa com a verdade, então diferentemente seria o sofista, pois, por possuir uma técnica, não 
necessitava ir atrás daquilo que já conhecia. Seguindo está diferenciação, os filósofos criticavam os sofistas porque eles: 
 

“operam apenas com opiniões (dóxai) contrárias, ensinando a argumentar persuasivamente tanto em favor de uma como de outra, 
dependendo de quem lhes está pagando; não se interessam pela verdade (alétheia), que é sempre igual a si mesma e a mesma para todos. 
Sendo professores de opiniões, são mentirosos e charlatães. Além disso, continuavam os socráticos, recebendo dinheiro, o sofista perdia a 
liberdade de pensamento, sendo obrigado a conviver com quem quer que lhe pagasse e a ensinar o que lhe fosse exigido; mas a verdadeira 
sabedoria, julgava o grupo socrático, é algo que deve ser livremente compartilhado, e apenas entre amigos ou amantes, isto é, entre os iguais”.  

CHAUÍ, M. Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles, volume I. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, 163.   
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É importante, antes de mencionar os motivos pelos quais condenaram Sócrates à morte, dizer que quando falava, era dono de 
um estranho fascínio. Requisitado por muitos jovens, passava horas discutindo na praça pública, assim, interpelava a todos 
assumindo ser ignorante e fazia perguntas aos que julgavam entender sobre um determinado assunto colocando qualquer um 
em tal situação que não havia um outro jeito a não ser reconhecer sua própria ignorância. Com isso Sócrates além de discípulos, 
conseguiu inúmeros inimigos. Sócrates foi acusado de corromper a mocidade e desconhecer os deuses da cidade, por isto, foi 
condenado à morte. A história de sua condenação, defesa e morte é contada num dos mais belos diálogos de Platão, Apologia de 
Sócrates.   

Platão e Aristóteles são considerados os dois principais filósofos gregos. Os dois apresentam inúmeras diferenças entre si, sendo 
as principais relacionadas à forma de conhecimento. Ainda que façam a separação entre o conhecimento sensível e o intelectual, 
Platão busca a verdade em um mundo ideal, enquanto que Aristóteles a busca no mundo material, não fazendo a distinção entre 
os dois mundos. É por isso que, na pintura de Rafael, Platão aponta o dedo para cima (para o mundo das ideias) e Aristóteles faz 
referência para baixo (para o mundo material).   

Pode-se dizer que no período pré-socrático as principais preocupações dos filósofos eram em relação à origem do mundo, das 
causas de transformação da natureza e, por extensão, da origem e transformação dos seres humanos. Não é por acaso que esse 
período é também chamado de período cosmológico. 

 
(+) SOCIOLOGIA 

HUDSON 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Resposta sugerida: 
 Espera-se que o(a) aluno(a) perceba que todas as sociedades conhecem alguma forma de religião. A religião é um fato social 

universal, sendo encontrada em toda parte e desde os tempos mais remotos. Desde as antigas civilizações percebe-se o culto 
ao sobrenatural como algo importante. O ser humano procura no sobrenatural algo que lhe transmita paz de espírito, 
segurança e explicações para o sentido da existência. 

Resposta sugerida: 
 A declaração arroga o direito à liberdade religiosa. As pessoas não devem sofrer restrições em razão do culto religioso que 

praticam: devem ter liberdade tanto para praticar e disseminar seus cultos como para mudar de religião ou crença sem sofrer 
sanções. 

Resposta sugerida: 
 Um dos caminhos possíveis para conciliar liberdade religiosa, tolerância e direitos humanos é pela via da educação. Esta deve 

formar indivíduos que respeitem a diferença e saibam conviver com ela. Essa conciliação se faz necessária por causa da 
persistência da intolerância religiosa no mundo e no Brasil. Desse modo, criar um dia de combate à intolerância religiosa, por 
exemplo, possibilita à sociedade refletir sobre a problemática, por meio de campanhas e mobilizações com esse fim. Cabe ao 
Estado proteger o cidadão e seu direito de liberdade religiosa, organizando ações de conscientização e prevenindo e 
reprimindo os atos de intolerância religiosa. 
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a) 

 
 

b) Não, porque, no interior de um elevaor em queda libre, a gravidade aparente é 
nula. 
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a) 20 m/s de velocidade; 
b) V1

’ = 6 m/s e V2
’ = 14 m/s. 

LUTIANO 
VALOR: 3,0 PONTOS 
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3
T pot TDados: N 32; E 160J; E 45% E ; x 3mm 3 10 m.       

 
A energia potencial elástica armazenada nas molas é, então: 

𝐸 = 0,45  (160) ⇒ 𝐸 = 72 𝐽.  

 
 

𝑘  𝑥
2

= 𝐸  ⇒
32 𝑘𝑥

2
= 𝐸 ⇒  

𝐸

16 𝑥
=

72

16(3 × 10 )
=

72

144 × 10

k = 5 × 10   𝑁 𝑚.⁄
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I.  
a) saw 
b) wanted 
c) was explaining 
d) re playing 

II.  
a) he 
b) they 
c) it 
d) yours 
e) my 

I.  
a) have lost 
b) has seen 
c) have gone 
 
II.  
a) ever 
b) yet/ so far. 

a) O principal tempo verbal utilizado nos dois primeiros parágrafos do texto foi o Simple Past. Os verbos was/ wanted/ attacked/ 
tried/ had e outros podem confirmar a presença desse tempo verbal. 

b) O que torna o fato tão interessante é que o recado que Chip deixou ao marido foi escrito à mão, fato curioso em uma época 
em que os dispositivos digitais estavam tão em alta, embora não pudessem ter sido usados, pois as redes de transmissão 
ainda eram de baixa qualidade. 

 


