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

O Helenismo

Vou falar-te do extenso peŕıodo entre Aristóteles, no final do século IV antes de Cristo, e o ińıcio da Idade Média, cerca
do ano 400 depois de Cristo...

O Helenismo foi marcado pelo desaparecimento das fronteiras entre os diversos páıses e culturas. Anteriormente, Gregos,
Romanos e Eǵıpcios, Babilônios, Śırios e Persas tinham venerado os seus deuses dentro do que geralmente chamamos uma
“religião nacional”. Nesta fase as diversas culturas misturaram-se e fundiram-se num grande caldeirão que continha ideias
religiosas, filosóficas e cient́ıficas de todo o tipo...

Eram as novas religiões, Sofia. A filosofia caminhava também no sentido da “salvação” e da serenidade no que diz respeito
à vida. A visão filosófica não tinha apenas um valor em si mesma, como ainda devia libertar os homens da angústia da morte
e do pessimismo. Desta forma, apagaram-se os limites entre a religião e a filosofia. De um modo geral, podemos dizer que
a filosofia do Helenismo não foi particularmente original. Não apareceu nenhum outro Platão ou Aristóteles. Em vez disso,
os três grandes filósofos atenienses tornaram-se uma importante fonte de inspiração para diversas correntes filosóficas, das
quais vou falar sucintamente...

Como já foi mencionado, a filosofia heleńıstica continuou a ocupar-se dos problemas que tinham sido levantados por
Sócrates, Platão e Aristóteles. Todos desejavam estabelecer como é que o homem deve viver e morrer da melhor forma.
Deste modo, a “ética” foi colocada na ordem do dia. Tornou-se o projeto filosófico mais importante da nova comunidade
internacional. A questão era esta: em que consiste a verdadeira felicidade e de que modo pode ser alcançada?...

Os Cı́nicos

Os “ćınicos” defendiam que a verdadeira felicidade não dependia de coisas exteriores, como o luxo material, o poder
poĺıtico e uma boa saúde. A verdadeira felicidade significava não se tornar dependente dessas coisas casuais e efêmeras.
Precisamente por não repousar sobre essas coisas, a felicidade podia ser alcançada por todos. E uma vez alcançada não se
podia voltar a perder...

Os estóicos

Tal como Heráclito, os estóicos achavam que todos os homens participavam da mesma razão universal - ou do mesmo
“logos”. Para eles, cada homem era um mundo em miniatura, um “microcosmos” que refletia o “macrocosmos”. Esta teoria
levou à convicção de um direito universalmente válido, o direito natural. O direito natural baseia-se na razão intemporal do
homem e do universo, por isso não se altera no tempo e no espaço. Neste aspecto, os estóicos tomavam o partido de Sócrates
contra os sofistas...

Os epicuristas

Para ... os epicuristas ... a finalidade da vida era obter o máximo prazer senśıvel. O supremo bem era o prazer, e o
grande mal era a dor...

Epicuro esclareceu que o resultado agradável de uma ação tem de ser sempre confrontado com os seus eventuais efeitos
secundários. Se alguma vez comeste chocolate a mais, percebes o que eu quero dizer...

Epicuro pretendia confrontar um resultado agradável, em curto prazo, com um prazer maior, mais duradouro ou intenso
em longo prazo...

Mas Epicuro também sublinhava que “prazer” não era necessariamente o mesmo que prazer f́ısico - por exemplo, chocolate.
Também a amizade e a contemplação de uma obra de arte podem ser agradáveis...

O neoplatonismo

O neoplatônico mais importante foi “Plotino”...
Plotino via o mundo separado em dois pólos. Num extremo está a luz divina, que ele designava por “Uno”. Por vezes,

chamava-lhe também “Deus”. No outro extremo reina a escuridão total que a luz do Uno não alcança. Mas para Plotino,
essa escuridão não existe de fato. É apenas uma ausência de luz - sim, não é. A única coisa que existe é Deus ou o Uno,



mas tal como uma fonte luminosa se perde progressivamente na escuridão, também há um limite para o alcance dos raios
divinos. Para Plotino, a luz do Uno ilumina a alma, ao passo que a matéria é a escuridão que na realidade não existe...

Mas as formas da natureza também possuem um fraco reflexo do Uno. Imagina uma enorme fogueira que arde de noite,
Sofia. Do fogo jorram centelhas em todas as direções. Em redor da fogueira a noite fica iluminada, e a alguns quilômetros
de distância ainda se pode ver um débil clarão...

Jesus

Vimos como os filósofos do Helenismo assimilaram os antigos filósofos gregos, e como alguns foram fundadores de seitas
religiosas. Plotino prestou homenagem a Platão como se se tratasse de um redentor da humanidade. Mas, como sabemos,
no mesmo peŕıodo nasceu um outro redentor fora do âmbito cultural greco-romano. Refiro-me a Jesus de Nazaré...

Vamos ver neste caṕıtulo como o cristianismo foi penetrando no mundo greco-romano...
Mesmo na época de Jesus, muitos imaginavam o novo messias como chefe poĺıtico, militar e religioso do mesmo calibre

que o rei David. O salvador era, portanto, visto principalmente como libertador nacional, o qual poria fim ao sofrimento dos
judeus sob o domı́nio romano...

Mas também se levantaram outras vozes. Já dois séculos antes do nascimento de Cristo, outros profetas tinham anunciado
que o messias prometido seria o redentor de todo o mundo. Ele não libertaria apenas os israelitas do jugo estrangeiro, mas
libertaria todos os homens do pecado e da culpa - e também da morte...

Jesus distinguia-se dos outros que se apresentavam como messias por afirmar muito claramente não ser um chefe militar
ou poĺıtico. A sua tarefa era muito maior. Anunciava a salvação e o perdão de Deus para todos os homens, por isso podia
andar entre os homens e dizer: “Os teus pecados são-te perdoados.”...

Encontramos aqui uma modificação drástica no significado de uma expressão antiga e em parte militar. Os homens
esperavam um ĺıder militar que proclamasse o reino de Deus. Chega então Jesus de túnica e sandálias e explica que o reino
de Deus ou o “Novo Testamento” significa: “Deves amar o próximo como a ti mesmo.”...

Jesus insistia em que nenhum homem pode julgar por si se é digno do perdão de Deus. Não nos podemos salvar a nós
mesmos. (Muitos gregos acreditavam nisto!)...

Jesus foi um homem único. De um modo genial, ele usa a linguagem do seu tempo e dá simultaneamente às ideias antigas
um conteúdo completamente novo e mais vasto. Não admira que ele tenha sido crucificado. A sua radical mensagem de
salvação punha a nu tantos interesses e jogos de poder que tinha de ser afastado...

No caso de Sócrates, vimos como pode ser perigoso apelar à razão dos homens. No caso de Jesus vemos como pode ser
perigoso pedir um amor incondicional pelo próximo e um perdão igualmente incondicional...

Estás a imaginar isto, Sofia? Aparece um judeu na ágora de Atenas e fala acerca de um redentor que foi crucificado e
que ressuscitou dos mortos. Já durante a visita de Paulo a Atenas podemos ter uma ideia do choque entre a filosofia grega
e a doutrina cristã da salvação...

Estamos a falar de como o cristianismo se infiltra progressivamente no mundo greco-romano, ... algo diferente, muito
diferente da filosofia epicurista, estóica ou neoplatônica...

Questão 1. De acordo com o texto, determine o Valor Lógico de cada setença abaixo.

a) Os epicuristas acreditavam que a abstenção do prazer carnal traria a salvação.
b) Jesus foi um lider militar.
c) Os estóicos acreditavam que o conceito de direito dependia da época e do localidade.
d) O Helenismo desejava estabelecer como o homem deve viver e morrer da melhor forma.
e) Os ćınicos defendiam que a verdadeira felicidade dependia de boa saúde e de estabilidade poĺıtica.
f) Para Jesus, o Reino de Deus significa amar o próximo com a ti mesmo.
g) Jesus pregava o perdão incondicional.

Questão 2. Supondo válidas as crenças de ćınicos, estóicos e epicuristas, classifique em veradeiro ou falso as seguintes
proposições:

a) O ind́ıviduo alcança o bem supremo se, e só se, obtem alguma forma de prazer.
b) O indiv́ıduo é verdadeiramente feliz se, e só se, não depende de coisas exteriores.

Questão 3. Supondo válida a crença de Jesus, classifique em veradeiro ou falso as seguintes proposições:

a) O homem alcança o reino de Deus se, e só se, ama o próximo com a si mesmo.
b) Se o homem não pode salvar a si mesmo, então o homem não pode julgar se é digno do perdão de Deus.
c) Se o homem ama o próximo como a si mesmo, então o homem pode julgar se é digno do perdão de Deus.



Questão 4. (Álgebra de Proposições) Verifique que vale as equivalências lógicas:
a) (Indempotente) p ∧ p⇐⇒ p e p ∨ p⇐⇒ p.
b) (Comutativa) p ∧ q ⇐⇒ q ∧ p e p ∨ q ⇐⇒ q ∨ p.
c) (Associativa) p ∧ (q ∧ r)⇐⇒ (p ∧ q) ∧ r e p ∨ (q ∨ r)⇐⇒ (p ∨ q) ∨ r.
d) (Distributiva) p ∧ (q ∨ r)⇐⇒ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r) e p ∨ (q ∧ r)⇐⇒ (p ∨ q) ∧ (p ∨ r).
e) (Regras de DE MORGAN) ¬(p ∧ q)⇐⇒ ¬p ∨ ¬q e ¬(p ∨ q)⇐⇒ ¬p ∧ ¬q.

Questão 5. Verifique que as sentenças A e B são logicamente equivalentes.
a) A = p −→ (p ∧ q) e B = p −→ q.
b) A = p −→ q e B = ¬p ∨ q.
c) A = p←→ q e B = (p −→ q) ∧ (q −→ p).
d) A = p←→ q e B = (p ∧ q) ∨ (¬p ∧ ¬q).
e) A = p −→ q e B = ¬q −→ ¬p.

Questão 6. Reescreva a seguinte sentença utilizando apenas o conectivo “se, e somente se,”: Não é verdade que o homem
alcança o reino de Deus ou o homem ama o próximo como a si mesmo e, não é verdade que o homem ama o próximo como
a si mesmo ou o homem alcança o reino de Deus.

Questão 7. Se Beth viajou, nem Barney nem Fred foram jogar boliche. Vilma viajou se Barney não foi jogar boliche. É
necessário que Fred tenha se enfurecido para que Vilma tenha viajado. Se Fred se enfureceu, o carro quebrou. Logo:

a) Se o carro não quebrou, então Vilma não viajou?
b) Se o carro não quebrou, então Fred foi jogar boliche?

Leia a letra da música “Geração Coca-Cola” da banda Legião Urbana.

Quando nascemos fomos programados Depois de 20 anos na escola
A receber o que vocês Não é dif́ıcil aprender
Nos empurraram com os enlatados Todas as manhas do seu jogo sujo
Dos U.S.A., de nove as seis Não é assim que tem que ser

Desde pequenos nós comemos lixo Vamos fazer nosso dever de casa
Comercial e industrial E áı então vocês vão ver
Mas agora chegou nossa vez Suas crianças derrubando reis
Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês Fazer comédia no cinema com as suas leis

Somos os filhos da revolução Somos os filhos da revolução
Somos burgueses sem religião Somos burgueses sem religião
Somos o futuro da nação Somos o futuro da nação
Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola

Questão 8. Determine quais sentenças seguintes são equivalentes, analisando suas formas simbolizadas:
a) Se eles não forem cŕıticos ou não forem bem informados, então nós os manipularemos.
b) Se nós não os manipulamos, então eles foram bem informados e foram cŕıticos.
c) Se nós os manipulamos, então não é o caso que, eles foram bem informados e foram cŕıticos.
d) Se eles foram bem informados, então nós os manipulamos, e, se foram cŕıticos, então nós os manipulamos.
e) Se não é o caso que, eles foram bem informados ou não foram criticos, então nós não os manipulamos.

Questão 9. Disseu, Palhossi e Jeverso são suspeitos de desvio de taxas. Eles testemunham como se segue:
Disseu: Palhossi é culpado e Jeverso é inocente.
Palhossi: Se Disseu é culpado, então Jeverso também é.
Jeverso: Sou inocente mas pelo menos um dos dois é culpado.

a) Assumindo que todos são inocentes, quem mentiu?
b) Admitindo que os testemunhos dos três são verdadeiros, quem é inocente e quem é culpado?

“Quando deixamos nossa luz própria brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo.”
Nelson Mandela


