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(Unicamp 2015) Apenas a procriação de filhos legítimos, embora
essencial, não justifica a escolha da esposa. As ambições políticas
e as necessidades econômicas que as subentendem exercem um
papel igualmente poderoso. Como demonstraram inúmeros
estudos, os dirigentes atenienses casam-se entre si, e geralmente
com o parente mais próximo possível, isto é, primos coirmãos. É
sintomático que os autores antigos que nos informam sobre o
casamento de homens políticos atenienses omitam os nomes das
mulheres desposadas, mas nunca o nome do seu pai ou do seu
marido precedente.Adaptado de Alain Corbin e outros, História da
virilidade, vol. 1. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 62.Considerando o
texto e a situação da mulher na Atenas clássica, podemos afirmar
que se trata de uma sociedade:

a) na qual o casamento também tem implicações políticas e sociais.

b) que, por ser democrática, dá uma atenção especial aos direitos
da mulher.

c) em que o amor é o critério principal para a formação de casais da
elite.

d) em que o direito da mulher se sobrepõe ao interesse político e
social.
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PLATÃO & AMOR

Eros. à ideia do desejo Ex. Desaparece



ARISTÓTELES & AMOR

Filos. ideia de alegria Ex. Casal feliz.



(Uema 2007) Relata Aristófanes em O Banquete, de Platão, que o

amor, Eros, surge do castigo aplicado pelos deuses aos seres

andróginos. Fazendo uma analogia desse relato com a sociedade

capitalista, dividida em classes segundo a concepção Marxista

(burguesia e proletariado), pode-se afirmar que:

I. A classe operária corresponderia aos seres andróginos divididos.

II. A burguesia seria beneficiada com a divisão dos seres andróginos.

III. A força de Eros desenvolvida pela classe trabalhadora representaria

seu enfraquecimento.

IV. Para a sociedade capitalista seria possível a união entre os seres

andróginos e Zeus.

V. A restauração da unidade original, androginia, fortaleceria a

burguesia.

Estão corretos somente:

a) III, IV e V. b) II, III e V. c) I, II e V. d) II e IV. e) I e II.
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AGOSTINHO & AMOR

Ágape. Ideia de renúncia. Ex. Em favor do outro



(Enem 2ª aplicação 2016) Os andróginos tentaram escalar o céu
para combater os deuses. No entanto, os deuses em um
primeiro momento pensam em matá-los de forma sumária.
Depois decidem puni-los da forma mais cruel: dividem-nos em
dois. Por exemplo, é como se pegássemos um ovo cozido e, com
uma linha, dividíssemos ao meio. Desta forma, até hoje as
metades separadas buscam reunir-se. Cada um com saudade de
sua metade, tenta juntar-se novamente a ela, abraçando-se,
enlaçando-se um ao outro, desejando formar um único
ser.PLATÃO. O banquete. São Paulo: Nova Cultural, 1987. - No
trecho da obra O banquete, Platão explicita, por meio de uma
alegoria, o:

a) bem supremo como fim do homem.

b) prazer perene como fundamento da felicidade.

c) ideal inteligível como transcendência desejada.

d) amor como falta constituinte do ser humano.

e) autoconhecimento como caminho da verdade.
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(Uel 2013)  Leia o texto a seguir.Tudo isso ela [Diotima] me ensinava, 
quando sobre as questões de amor [eros] discorria, e uma vez ela me 
perguntou: – que pensas, ó Sócrates, ser o motivo desse amor e desse 
desejo? A natureza mortal procura, na medida do possível, ser sempre e 
ficar imortal. E ela só pode assim, através da geração, porque sempre 
deixa um outro ser novo em lugar do velho; pois é nisso que se diz que 
cada espécie animal vive e é a mesma. É em virtude da imortalidade que 
a todo ser esse zelo e esse amor acompanham.(Adaptado de: PLATÃO. O 
Banquete. 4.ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p.38-39. Coleção Os 
Pensadores.)Com base no texto e nos conhecimentos sobre o amor em 
Platão, assinale a alternativa correta. 

a) A aspiração humana de procriação, inspirada por Eros, restringe-se ao 
corpo e à busca da beleza física.   

b) O eros limita-se a provocar os instintos irrefletidos e vulgares, uma vez 
que atende à mera satisfação dos apetites sensuais.   

c) O eros físico representa a vontade de conservação da espécie, e o 
espiritual, a ânsia de eternização por obras que perdurarão na memória.   

d) O ser humano é idêntico e constante nas diversas fases da vida, por 
isso sua identidade iguala-se à dos deuses.   
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(Ufsj 2007) Leia o trecho abaixo. “O encontro com outrem
é imediatamente minha responsabilidade por ele. A
responsabilidade pelo próximo é, sem dúvida, o nome
grave do que se chama amor do próximo, amor sem Eros,
caridade, amor em que o momento ético domina o
momento passional, amor sem concupiscência”.
(Emmanuel Lévinas, Entre Nós, p. 143, Petrópolis: Vozes,
2005). Para o autor, o amor ao próximo refere-se:

a) à minha responsabilidade pelo meu próximo,
independentemente de uma escolha de minha vontade.

b) tão somente ao mandamento religioso.

c) à ideia de que a consciência ética é consciência apenas
de si.

d) à ideia de que o amor ético é um momento passional.
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• (Unimontes 2011)  É difícil definir o 
amor se pensarmos nas mais diversas 
conceituações que recebeu no correr da 
história humana, principalmente se 
levarmos em conta a especificidade 
desse sentimento. Na história da 
filosofia, ficaram registrados três 
conceitos clássicos. Esses podem ser 
denominados de: 

• a) Filía, Logos, Ágape.   
• b) Filía, Eros, Zeus.   
• c) Filía, Eros, Afrodite.   
• d) Filía, Eros, Ágape.   
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