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Leia os trechos do livro “O Mundo de Sofia” de Jostein Gaader.

Refiro-me à filosofia da natureza, a verdadeira ruptura com a concepção mı́tica do mundo. Vamos conhecer agora os três principais
filósofos da Antiguidade. Chamam-se Sócrates, Platão e Aristóteles. Cada um destes filósofos marcou de uma certa maneira a civilização
européia ...

Por volta de 450 a.C., Atenas tornou-se o centro cultural do mundo grego. A filosofia também tomou então uma orientação nova ...

Vindo das colônias gregas, um grupo de professores itinerantes e de filósofos afluiu então a Atenas. Chamavam-se sofistas. A palavra
“sofista” designa uma pessoa sábia ou erudita. Em Atenas, os sofistas ganhavam o seu sustento ensinando os cidadãos ...

Os sofistas interessavam-se pelo homem e pelo seu lugar na sociedade ...

Como podes compreender, os sofistas provocavam fortes discussões na sociedade ateniense, ao afirmarem que não havia normas absolutas
para estabelecer o que é justo e o que não é. Sócrates, pelo contrário, tentou provar que algumas normas são realmente absolutas e universalmente
válidas ...

Sócrates (470-399 a.C.) é talvez a personagem mais enigmática de toda a história da filosofia. Não escreveu uma única linha. Apesar
disso, pertence ao número dos que exerceram maior influência no pensamento europeu ...

E, principalmente no ińıcio, apenas punha questões. Alegava, humildemente, nada saber. No decurso do diálogo, levava freqüentemente os
outros a reconhecerem os pontos fracos das suas reflexões. Podia suceder então que o interlocutor fosse encostado à parede e tivesse de reconhecer,
por fim, o que era o justo e o injusto ...

Sócrates compreendeu também que a sua tarefa era ajudar os homens a “parir” o saber correto, porque o verdadeiro saber tem de vir de
dentro e não pode ser enxertado. Só o conhecimento que vem do interior é a verdadeira “inteligência”. ...

Segundo ele, o verdadeiro saber leva a agir corretamente. E apenas aquele que age corretamente se torna um verdadeiro homem. Quando
agimos mal, é porque não sabemos agir melhor. Por isso é tão importante alargar o nosso saber. Para Sócrates, tratava-se especificamente de
encontrar definições totalmente claras e universais para o que é justo e o que é injusto ...

Sócrates achava imposśıvel que alguém fosse feliz se agisse contra as suas próprias convicções. E aquele que sabe como atingir a felicidade
vai, certamente, fazê-lo. Por isso, quem sabe o que está certo, fará o que está certo. Ninguém deseja ser infeliz, pois não? ...

Platão ... Fora disćıpulo de Sócrates por muito tempo ...

Ele interessa-se tanto por aquilo que é eterno e imutável na natureza - como por aquilo que na moral e na sociedade é eterno e imutável
...

Tudo o que pertence ao “mundo senśıvel” é composto por uma matéria que o tempo consome. Mas ao mesmo tempo, tudo é constitúıdo
por uma forma intemporal que é eterna e imutável ...

Ele admirou-se como todos os fenômenos na natureza podem ser tão semelhantes entre si, e chegou então à conclusão de que “acima” ou
“por detrás” de tudo o que vemos à nossa volta há um número limitado de formas. A estas formas chamou Platão idéias. Por detrás de todos
os cavalos, porcos e homens há a “idéia cavalo”, a “idéia porco” e a “idéia homem” ...

Platão defendia uma realidade própria por detrás do “mundo senśıvel”. A esta realidade chamava ele “o mundo das idéias” ...

... acerca daquilo que percebemos ou sentimos podemos ter apenas opiniões incertas. Mas acerca daquilo que conhecemos com a razão,
podemos atingir um conhecimento seguro ...

Para Platão, a alma já existia antes de se ter estabelecido no nosso corpo: antigamente, a alma estava no mundo das idéias. Mas logo
que a alma acorda num corpo humano, esquece-se das idéias perfeitas. Inicia-se então um processo espantoso: quando o homem se apercebe das
formas na natureza, emerge progressivamente na alma uma vaga recordação ...

Platão conta uma parábola que ilustra precisamente esta reflexão. Denominamo-la a parábola da caverna ...

Imagina homens que vivem numa caverna subterrânea. Estão virados de costas para a entrada, presos com correntes, pelas mãos e pelos
pés; por isso só podem olhar para a parede da caverna. Por detrás deles há um muro alto, e atrás desse muro passam por sua vez vultos humanos
que levam diversos objetos por cima do muro. Uma vez que atrás desses objetos arde uma fogueira, eles provocam sombras trêmulas na parede
da caverna. A única coisa que os homens da caverna podem ver é, portanto, este “teatro de sombras”. Estão ali desde que nasceram e para eles
as sombras são tudo o que existe ...

Aristóteles ... interessava-se precisamente pelas transformações - ou aquilo que nós hoje designamos por processos f́ısicos ...

Segundo Platão, aquilo que vemos à nossa volta na natureza é apenas reflexo de algo que existe no mundo das idéias - e conseqüentemente
na alma do homem. Aristóteles dizia exatamente o contrário: aquilo que está na alma do homem é apenas reflexo dos objetos da natureza. O
mundo real é a natureza, segundo Aristóteles ...

Aristóteles defendia que tudo o que temos em pensamentos e em idéias chegou à nossa consciência através daquilo que vimos e ouvimos.
Mas também temos uma razão inata ...

Mas Aristóteles também tinha em vista a mesma causa final em alguns processos f́ısicos na natureza. Vamos ficar-nos por um exemplo:
Porque é que chove, Sofia? Com certeza já aprendeste na escola que chove porque o vapor de água das nuvens arrefece e se condensa em gotas
de água que caem no solo devido à gravidade ...



Aristóteles teria acrescentado que chove porque as plantas e os animais precisam da água da chuva para crescerem. Era o que ele designava
por “causa final” ...

Nós diŕıamos ao contrário: as plantas crescem porque há umidade. Percebes esta diferença, Sofia? Aristóteles acreditava que em toda a
natureza há uma finalidade

Aristóteles queria fazer uma arrumação profunda no quarto da natureza. Procurou provar que todas as coisas na natureza pertencem
a diversos grupos e subgrupos. (Hermes é um ser vivo, mais exatamente, um animal, mais exatamente, um vertebrado, mais exatamente, um
mamı́fero, mais exatamente, um cão, mais exatamente, um labrador, mais exatamente, um labrador macho) ...

Aristóteles foi um homem meticuloso e metódico que queria pôr em ordem os conceitos dos homens. Por isso, foi ele quem fundou a
“lógica” como ciência. Estabeleceu várias regras precisas para determinar que conclusões ou que demonstrações são válidas logicamente. Vamos
ver um exemplo: se eu afirmo primeiro que “todos os seres vivos são mortais” (1a premissa), e afirmo em seguida que “Hermes é um ser vivo”
(2a premissa), posso deduzir a conclusão: “Hermes é mortal”. (Chama-se silogismo esse tipo de construção lógica) ...

A ética de Platão e de Aristóteles faz recordar a ciência médica grega: só através da harmonia e da moderação me torno um homem feliz
ou “harmonioso” ...

Aristóteles afirmava que o homem é um “ser social”. Na sua opinião, sem a sociedade à nossa volta não somos verdadeiros homens. A
famı́lia e a cidade satisfazem as necessidades vitais mais básicas como a alimentação e o calor, o casamento e a educação dos filhos. Todavia, a
forma mais elevada de comunidade humana só pode ser, para Aristóteles, o Estado ...

Faça o que se pede de acordo com o texto anterior.

Questão 1. Determine o Valor Lógico (V ou F) de cada uma das proposições abaixo.

a) Sócrates acreditava que existem normas absolutas.
b) Segundo Sócrates, se alguém tornou-se um verdadeiro homem, então este alguém age corretamente.
c) Segundo Sócrates, se alguém age corretamente, então este alguém torna-se um verdadeiro homem.
d) Sócrates acreditava que agimos mal porque não queremos agir bem.
e) Platão cria que só existem coisas materiais.
f) Aristóteles acreditava que todas as idéias são oriundas daquilo que experienciamos.
g) Aristóteles fundou a lógica como ciência.

Questão 2. Decida se é verdadeiro ou falso.

a) Não é o caso que, Sócrates acreditava que existem normas absolutas e Platão cria que só existem coisas materiais, ou
não é o caso que, Sócrates acreditava que existem normas absolutas se, e só se, Platão cria que só existem coisas materiais.

b) Não é o caso que Aristóteles acreditava que todas as idéias são oriundas daquilo que experienciamos ou, Sócrates
acreditava que agimos mal porque não queremos agir bem e não é o caso que Aristóteles acreditava que todas as idéias são
oriundas daquilo que experienciamos.

Questão 3. Monte a tabela verdade das sentenças da questão 2.

Questão 4. Construa as tabelas verdade das seguintes proposições.

a) ¬p ∧ r −→ q ∨ ¬r b) [p −→ (p −→ ¬r)]←→ (q ∨ r) c) (¬p −→ r)←→ (q ∨ ¬r)
d) [(p ∧ q) −→ r] ∨ [¬p←→ (q ∨ ¬r)] e) ¬(¬p←→ q) f) ¬p ∨ (q −→ p)

Questão 5. Considere que são verdadeiras as seguintes afirmações:
- Se Adriane não é inteligente, então Joyce é linda.
- Se Joyce não é comunicativa, então Érica não é linda.
- Se Luciana não é inteligente, então Érica é comunicativa.
- Joyce é imatura.
Deduza o atributo de cada uma da demais garotas, sabendo que há uma correspondência biuńıvoca entre o conjunto das

moças e dos atributos considerados, isto é cada moça tem exatamente um atributo e duas moças quaisquer não têm o mesmo
atributo.

Questão 6. O reino está sendo atormentado por um terŕıvel dragão. O mago diz ao rei: O dragão desaparece se, e somente
se, Aladim beijou a princesa ontem”. O rei, tentando compreender melhor as palavras do mago, faz as seguintes perguntas
ao lógico da corte:

1. Se a afirmação do mago for falsa e o dragão desaparecer, Aladim realmente teria beijado a princesa ontem?
2. E se a afirmação do mago for verdadeira e o dragão desaparecer, Aladim realmente teria beijado a princesa ontem?
3. Se a afirmação do mago for falsa e Aladim não tiver beijado a princesa ontem, então o dragão desaparecerá?
O lógico da corte diz, acertadamente, as respostas logicamente corretas para as três perguntas, mas sem justificar-se.

Determine as respostas para as perguntas, justificando-as



Questão 7. Quatro detetives, Ana, Teresa, Cynthia e Melo, estão investigando as causas de um assassinato e cada um deles
afirmou o seguinte:

Ana: Se há pouco sangue na cena do crime, então o matador é um profissional. Teresa: Houve poucos rúıdos no momento
do crime ou o matador não é um profissional.

Ćıntia: A v́ıtima estava toda ensangÄuentada ou não houve poucos rúıdos no momento do crime.
Melo: Houve pouco sangue na cena do crime. Determine se o conjunto das afirmações dos detetives é consistente.
OBS: Um conjunto de sentenças é consistente se, e somente se, existe uma interpretação para a qual cada uma das suas

sentenças é verdadeira.

Questão 8. Três homens são entrevistados. Sabe-se que um deles é trabalhador, um marceneiro, que sempre diz a verdade.
Outro é um pedreiro, igualmente trabalhador, mas que estranhamente sempre mente. E sabe-se, ainda, que outro é um
ladrão que ora mente, ora diz a verdade. Esses três homens fazem, ordenadamente, as seguintes declarações.

O primeiro diz: ”Eu sou o ladrão”.
O segundo diz: ”Aquele que acabou de falar é o ladrão”.
O terceiro diz: ”Eu sou o ladrão”.
Determine qual deles é o marceneiro, qual é o pedreiro e qual é o ladrão.

Questão 9. Você está numa cela onde existem duas portas, cada uma vigiada por um guarda. Existe uma porta que dá
para a liberdade, e outra para a morte. Você está livre para escolher a porta que quiser e por ela sair. Poderá fazer apenas
uma pergunta a um dos dois guardas que vigiam as portas. Um dos guardas sempre fala a verdade, e o outro sempre mente
e você não sabe quem é o mentiroso e quem fala a verdade. Que pergunta você faria?

Questão 10. Mostre que as seguintes proposições são tautológicas.

“Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso
próprio esforço.”

Kant


