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 Por quê a filosofia é tão ignorada?

E muitas vezes subestimada.

Diria que filosofia é mais importante na concepção de um cidadão do que matemática, porém a mesma é
negligenciada na maioria das escolas.

Na cultura popular um filosofo é tido como vagabundo, maconheiro, loser...

#1

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Boston, Italia.
Feb 2009
2.657
726

Vertus_ 

Membro

Referências

"Many people would sooner die than think; In fact, they do so."
Bertrand Russell sobre o Hardmobiano Médio.
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Diga um filósofo rico, bem sucedido, cujo trabalho teve um retorno considerável para a sociedade e eu
mudarei de opinião.
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 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca
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Saul Kripke

#3

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2011
185
28

Vizir otomano na europa

Suspenso
 Citando KaZu 

Diga um filósofo rico, bem sucedido, cujo trabalho teve um retorno considerável para a sociedade e eu
mudarei de opinião.
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Qual é a ocupação de um filósofo? Como ele ganha dinheiro? 
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 Citando Allan 

Tu não merece ter um pênis. Tomara que tu sejas estéril e não propague esses genes pq no código genético
deles só tem fracasso (até os teus espermatozóides devem ser imbecis).
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Por que sociedade não da tanta atenção para valores que não agregam lucro financeiro.

Por isso "tá" essa merda que está.
uma sociedade pobre de valores, com pessoas que vivem cada vez mais de aparência, e medem o
desempenho de terceiros pelas mesmas aparências ostentadas.

Pobres mentalmente, embora uns até tenham algum dinheiro.

IMHO
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Clay Marzo, Marf, tcraposo e mais 5.
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 Citando lavos 

...mas aqui na república das bananas quem acha que todo mundo é bom é o primeiro a se dar mal.
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A Igreja que busca trazer valores para a sociedade e vocês reclamam de tudo.
Se alguém fala "Sejam legais, porque Cristo falou" já vem os ateístas "Ahh Cristo de cu é rola" e joga fora
toda a essência do negócio, só por causa da origem da mensagem.

Saul quem?
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 Citando Diego - Evil 
Por que sociedade não da tanta atenção para valores que não agregam lucro financeiro.

Por isso "tá" essa merda que está.
uma sociedade pobre de valores, com pessoas que vivem cada vez mais de aparência, e medem o
desempenho de terceiros pelas mesmas aparências ostentadas.

Pobres mentalmente, embora uns até tenham algum dinheiro.

IMHO

 Citando Vizir otomano na europa 

Saul Kripke

dark_elf e FULECO.

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca
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Kripke
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Saul quem?

Asy, Afrin, Clay Marzo e mais 7.

07-12-2011 17:21

E é até engraçado alguém que se diz "católico" falando mal de filosofia, filósofo, sendo que o catolicismo é
talvez a religião mais embasada e trabalhada filosoficamente.
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Não falei mal da filosofia, só que ela talvez não tenha o "marketing" das outras áreas, não traz um retorno
explícito talvez.

Sobre filósofo ser maconheiro, looser, vagabundo, basta ver o protesto da USP. Não estou generalizando,
mas é essa a mensagem que eles mesmos passam para o mundo.
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 Citando Vizir otomano na europa 

E é até engraçado alguém que se diz "católico" falando mal de filosofia, filósofo, sendo que o catolicismo é
talvez a religião mais embasada e trabalhada filosoficamente.

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca
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...bicha, forever alone... (complete o espaço)
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 Citando Vertus_ 

Na cultura popular um filosofo é tido como vagabundo, maconheiro, loser...

07-12-2011 17:27

A Alegoria da Caverna de Platão
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rdgr 

Suspenso

Sócrates – Agora imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente à instrução e à
ignorância. Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à
luz; esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoço acorrentados, de modo que não podem
mexer-se nem ver senão o que está diante deles, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça; a luz
chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por detrás deles; entre o fogo e os
prisioneiros passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo dessa estrada está construído um
pequeno muro, semelhante às divisórias que os apresentadores de títeres armam diante de si e por cima
das quais exibem as suas maravilhas.

Glauco – Estou vendo.
Sócrates – Imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam objetos de toda
espécie, que o transpõem: estatuetas de homens e animais, de pedra, madeira e toda espécie de matéria;
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Para quem boiar totalmente: http://www.benitopepe.com.br/2009/03...-da-republica/

naturalmente, entre esses transportadores, uns falam e outros seguem em silêncio.
Glauco – Um quadro estranho e estranhos prisioneiros.
Sócrates – Assemelham-se a nós. E, para começar, achas que, numa tal condição, eles tenham alguma
vez visto, de si mesmos e dos seus companheiros, mais do que as sombras projetadas pelo fogo na
parede da caverna que lhes fica de fronte?
Glauco – Como, se são obrigados a ficar de cabeça imóvel durante toda a vida?
Sócrates – E com as coisas que desfilam? Não se passa o mesmo?
Glauco – Sem dúvida.
Sócrates – Portanto, se pudessem se comunicar uns com os outros, não achas que tomariam por objetos
reais as sombras que veriam?
Glauco – É bem possível.
Sócrates – E se a parede do fundo da prisão provocasse eco, sempre que um dos transportadores falasse,
não julgariam ouvir a sombra que passasse diante deles?
Glauco – Sim, por Zeus!
Sócrates – Dessa forma, tais homens não atribuirão realidade senão às sombras dos objetos fabricados.
Glauco – Assim terá de ser.
Sócrates – Considera agora o que lhes acontecerá, naturalmente, se forem libertados das suas cadeias e
curados da sua ignorância. Que se liberte um desses prisioneiros, que seja ele obrigado a endireitar-se
imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos para a luz: ao fazer todos estes
movimentos sofrerá, e o deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos de que antes via as sombras.
Que achas que responderá se alguém lhe vier dizer que não viu até então senão fantasmas, mas que
agora, mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, vê com mais justeza? Se, enfim,
mostrando-lhe cada uma das coisas que passam, o obrigar, à força de perguntas, a dizer o que é? Não
achas que ficará embaraçado e que as sombras que via outrora lhe parecerão mais verdadeiras do que os
objetos que lhe mostram agora?
Glauco – Muito mais verdadeiras.
Sócrates – E se o forçarem a fixar a luz, os seus olhos não ficarão magoados? Não desviará ele a vista
para voltar às coisas que pode fitar e não acreditará que estas são realmente mais distintas do que as que
se lhe mostram?
Glauco – Com toda a certeza.
Sócrates – E se o arrancarem à força da sua caverna, o obrigarem a subir a encosta rude e escarpada e
não o largarem antes de o terem arrastado até a luz do Sol, não sofrerá vivamente e não se queixará de
tais violências? E, quando tiver chegado à luz, poderá, com os olhos ofuscados pelo seu brilho, distinguir
uma só das coisas que ora denominamos verdadeiras?
Glauco – Não o conseguirá, pelo menos de início.
Sócrates – Terá, creio eu, necessidade de se habituar a ver os objetos da região superior. Começará por
distinguir mais facilmente as sombras; em seguida, as imagens dos homens e dos outros objetos que se
refletem nas águas; por último, os próprios objetos. Depois disso, poderá, enfrentando a claridade dos
astros e da Lua, contemplar mais facilmente, durante a noite, os corpos celestes e o próprio céu do que,
durante o dia, o Sol e a sua luz.
Glauco – Sem dúvida.
Sócrates – Por fim, suponho eu, será o Sol, e não as suas imagens refletidas nas águas ou em qualquer
outra coisa, mas o próprio Sol, no seu verdadeiro lugar, que poderá ver e contemplar tal como é.
Glauco – Necessariamente.
Sócrates – Depois disso, poderá concluir, a respeito do Sol, que é ele que faz as estações e os anos, que
governa tudo no mundo visível e que, de certa maneira, é a causa de tudo o que ele via com os seus
companheiros, na caverna.
Glauco – É evidente que chegará a essa conclusão.
Sócrates – Ora, lembrando-se da sua primeira morada, da sabedoria que aí se professa e daqueles que aí
foram seus companheiros de cativeiro, não achas que se alegrará com a mudança e lamentará os que lá
ficaram?
Glauco – Sim, com certeza, Sócrates.
Sócrates – E se então distribuíssem honras e louvores, se tivessem recompensas para aquele que se
apercebesse, com o olhar mais vivo, da passagem das sombras, que melhor se recordasse das que
costumavam chegar em primeiro ou em último lugar, ou virem juntas, e que por isso era o mais hábil em
adivinhar a sua aparição, e que provocasse a inveja daqueles que, entre os prisioneiros, são venerados e
poderosos? Ou então, como o herói de Homero, não preferirá mil vezes ser um simples criado de charrua,
a serviço de um pobre lavrador, e sofrer tudo no mundo, a voltar às antigas ilusões e viver como vivia?
Glauco – Sou da tua opinião. Preferirá sofrer tudo a ter de viver dessa maneira.
Sócrates – Imagina ainda que esse homem volta à caverna e vai sentar-se no seu antigo lugar: não ficará
com os olhos cegos pelas trevas ao se afastar bruscamente da luz do Sol?
Glauco – Por certo que sim.
Sócrates – E se tiver de entrar de novo em competição com os prisioneiros que não se libertaram de suas
correntes, para julgar essas sombras, estando ainda sua vista confusa e antes que os seus olhos se
tenham recomposto, pois habituar-se à escuridão exigirá um tempo bastante longo, não fará que os outros
se riam à sua custa e digam que, tendo ido lá acima, voltou com a vista estragada, pelo que não vale a
pena tentar subir até lá? E se a alguém tentar libertar e conduzir para o alto, esse alguém não o mataria,
se pudesse fazê-lo?
Glauco – Sem nenhuma dúvida.

http://www.benitopepe.com.br/2009/03/31/a-alegoria-da-caverna-de-platao-%E2%80%93-livro-vii-da-republica/
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 Existiu Renne Descartes.
Que bolou o penso, logo existo. 

No geral ele saia da França para ir jogar e estudava probabilidades e emoções humanas.
Rapava o bolso da galera e de quebra passava em uns puteiros.

Isto sim é que é vida.
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Deve ser pintudão, se fosse comigo, era a unica coisa que salvava 
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Porquê aqui no Brasil, filosofia não presta sendo um antro de alienação e doutrinação Esquedista.
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Magus Mustang, Carranca e SysTray.
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Concordo.
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Porquê aqui no Brasil, filosofia não presta sendo um antro de alienação e doutrinação Esquedista.
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Aí é que tá, quem é filósofo não se preocupa com o dinheiro, e sim com o conhecimento 
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 Citando Axl-Luke 

Qual é a ocupação de um filósofo? Como ele ganha dinheiro? 

 Citando redhat 
(...)Onde tem barata eu nem durmo... ainda mais se forem as voadorasbarata eh nojenta, é tdo de ruim em
um inseto e mais um pouco, e sim eu nao mato barata, peço pra outros matarem pra mim
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E aí? Não vai mesmo pegar a caixa do Carrefour ???? 
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Saul Kripke

 Citando Pot Dealer 
Daria meu cu pra saber a verdade.

07-12-2011 17:57

...preguiçoso, filhinho de papai...

#17

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.476
811

Todeswunsch 

Membro

 Citando The Voice 

...bicha, forever alone... (complete o espaço)

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

07-12-2011 17:58 #18

GRBomber 

Membro
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Surgiram metodos melhores para se produzir conhecimento, por exemplo o metodo cientifico.
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
14.313
1266

"Build a man a fire and he will be warm for a day. Set a man on fire and he will be warm for the rest of his life."
"Every miserable fool who has nothing at all of which he can be proud, adopts as a last resource pride in the nation to
which he belongs; he is ready and happy to defend all its faults and follies tooth and nail, thus reimbursing himself for his
own inferiority." -- Arthur Schopenhauer

07-12-2011 18:08

Porque a filosofia não tem utilidade prática alguma. Hoje o conhecimento é puramente instrumental. Se
não serve como ferramenta de trabalho ou não permite monetizá-lo, é inútil, apenas uma curiosidade
intelectual. Não que eu concorde totalmente com isso, mas o fato é este.

Talvez a lógica tenha alguma utilidade prática para o dia a dia. Pesquisem a respeito. Eu já assisti uma
aula de lógica e é bastante interessante, ensina a raciocinar.

#19

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
2.772
709

Greko 

Membro

Deus Ex Machina.

07-12-2011 18:08

PQP que visão tacanha e rasa das coisas. 

Mas o que mais fode em sua afirmação talvez seja a falta de conhecimento de história. Ou gostaria de
estar cultivando ovelha igual ao tempo da grécia antiga? A Filosofia foi uma das responsáveis por
chegarmos a era cientifica e tecnológica caralho. Vê se aprende alguma coisa, hardmobiano médio!

#20

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
6.991
946

SDF 

Membro

 Citando KaZu 

Diga um filósofo rico, bem sucedido, cujo trabalho teve um retorno considerável para a sociedade e eu
mudarei de opinião.

"...nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de GROSSEIRAS FICÇÕES, mesmo por um período muito
curto."

Karl Polanyi - sobre a economia de mercado. Era um gênio, o livro é de 1944.

Cheiro do Ralo.

07-12-2011 18:12 #21

KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando SDF 

PQP que visão tacanha e rasa das coisas. 
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Não sou contra a filosofia, mas ela evoluiu em outros conceitos, disciplinas, e hoje a filosofio não é a
mesma da Grécia antiga. Hoje é matemática, lógica, engenharia, e por aí vai.
A filosofia acadêmica, comparada às demais áreas de estudo, agregam muito pouco ao mundo moderno.

Ferveu porque? Você faz filosofia?

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
18.034
1540

Mas o que mais fode em sua afirmação talvez seja a falta de conhecimento de história. Ou gostaria de
estar cultivando ovelha igual ao tempo da grécia antiga? A Filosofia foi uma das responsáveis por
chegarmos a era cientifica e tecnológica caralho. Vê se aprende alguma coisa, hardmobiano médio!

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca

07-12-2011 18:15

A filosofia e não a ciência que nos resgatou da era das trevas. E será a Filosofia que nos resgatará
novamente. Porque a burrice sistêmica que se instalou só pode nos levar a nova era das trevas.

#22

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
6.991
946

SDF 

Membro

 Citando KaZu 

Não sou contra a filosofia, mas ela evoluiu em outros conceitos, disciplinas, e hoje a filosofio não é a
mesma da Grécia antiga. Hoje é matemática, lógica, engenharia, e por aí vai.
A filosofia acadêmica, comparada às demais áreas de estudo, agregam muito pouco ao mundo moderno.

Ferveu porque? Você faz filosofia?

"...nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de GROSSEIRAS FICÇÕES, mesmo por um período muito
curto."

Karl Polanyi - sobre a economia de mercado. Era um gênio, o livro é de 1944.

07-12-2011 18:19

Caraleo, o pessoal não sabe o que é filosofia mesmo. Até dizer que não é útil?
hahahahahaha

#23

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2010
598
89

PurK  

Membro

Ribeiro e Cheiro do Ralo.
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

07-12-2011 18:21

Acho o questionamento totalmente valido , afinal, o estudo da filosofia na escola é só enrolação, e hoje
temos tantas ciencias humanas com tantas teorias que um filosofo por sí só nao sabe nada de nada, alem
da historia da filosofia

#24

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

BR BR HUEHUEHUE
Oct 2003
17.249
746

Matheusoc 

Membro

Phenon II X4 955 - Sapphire HD 6950 - 2x Samsung 500GB @RAID0 - 4GB Kingston 1333Mhz - Powered by Corsair
CX430
47' LG SL80YD - HT Samsumg C460 - Boxee Box - PS3 Slim OFW - Logitech G25 Wheel
Dell Inspiron 1525
Assinatura nerd é o que há ! 

07-12-2011 18:21

Porque é da a trupe de humanas, vulgo sociologia. 

#25

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2005
14.105
780

Repolho Roxo 

Membro

 Citando KaZu 

Não sou contra a filosofia, mas ela evoluiu em outros conceitos, disciplinas, e hoje a filosofio não é a
mesma da Grécia antiga. Hoje é matemática, lógica, engenharia, e por aí vai.
A filosofia acadêmica, comparada às demais áreas de estudo, agregam muito pouco ao mundo moderno.

Ferveu porque? Você faz filosofia?

Postado originalmente por pReD@ToR
Eu casava com o Bernerd se fosse mais novo.
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