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a que nível chegamos...

#26

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.339
1761

   

oompaloompa 

Membro

 Citando KaZu 

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

07-12-2011 18:21 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

07-12-2011 18:24

Vou falar de novo. Leiam a porra da alegoria da caverna, boiem e leiam a explicação no link.

É o básico do básico do básico do básico do básico de filosofia que é bom as pessoas se ligarem, material
de ensino fundamental que eu tenho certeza que a maioria esmagadora da hardmob nunca leu.

#27

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

   

rdgr 

Suspenso

07-12-2011 18:59

Não concordo. Na maioria das escolas decentes a filosofia é valorizada. Se a grande massa vê filósofos
como vagabundos e maconheiros e se a filosofia não é valorizada financeiramente, é outra história.
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2.080
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 Citando MindTrip 

Aqui o povo é tão tosco que nem se dá ao trabalho de pensar no vazio da existência e se suicidar por causa
disso, enquanto tiver carnaval e futebol tá tudo bem.

07-12-2011 19:16 #29

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.628
3277

   

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando Vertus_ 

Diria que filosofia é mais importante na concepção de um cidadão do que matemática,

07-12-2011 19:27

pra filosofia é necessário pensar, quem quer isso hoje em dia?

a não ser pra discutir se esse ou aquele político é mais fdp ou se devia ou não abaixar impostos de video
games, ai sim o pessoal estufa o peito pra falar.
pra pensar de verdade, refletir, ngm quer, pq ae é coisa de maconheiro.

#30

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
3.633
45

   

kamisaki 
Membro

Muama, Colgate, Calford e mais 1.

07-12-2011 19:32 #31

BassMan  

Membro

 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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Com esse avatar da RCC e não conhecer o maior filósofo da humanidade: São Tomás de Aquino... É de
cair o * da bunda.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Encima embaixo puxa e vai!
Feb 2002
3.903
531

   

07-12-2011 19:36

Seria pelo fato da filosofia em si ter se desdobrado em diversas áreas de pesquisa, e o próprio método de
"descobrir" o mundo ter mudado de um empirismo total, onde cada possibilidade era "ruminada" por gente
paga/sustentada para isso, para métodos mais atuais, embasados até onde podem nas teorias já
existentes, limitando ao máximo esse empirismo, e, mesmo quando presente, tentando provar sua
veracidade ao invés de ficar divagando? É, deve ser não, é melhor desconsiderar todos os avanços nas
ciências e achar que era melhor quando as pessoas tinham que inventar alegorias para explicar ou sugerir
as coisas...
E sim, tenho preconceito contra filosofia como curso hoje em dia, ela deveria estar diluída entre as
ciências, não ser um antro de maconheiro sem nenhuma aplicação sólida hoje em dia.

#32

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2011
171
138

   

VRossi  
Membro

LordLoW.
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kkk

verdade.

A maioria dos conservas são ovelhas.
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Registro:
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Go away noob
Jul 2011
2.271
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SysTray 

Membro

 Citando BassMan 

Com esse avatar da RCC e não conhecer o maior filósofo da humanidade: São Tomás de Aquino... É de
cair o * da bunda.

07-12-2011 19:50

hauhahuah
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E.T. GLUGLU 
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 Citando KaZu 

Saul quem?

 Citando Vizir otomano na europa 

Kripke
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Olha esse kazu.... facepalm²

eu tenho um pé atrás com a filosofia por causa dos seus representantes, mestres na arte de enrolar,
parece debate presidencial quando vão conversar.

lembro do debate do ''entre aspas'' com um filósofo, acho que Pondé, o cara fez uma ginástica oral, ia pra
la pra cá e não defendia um ponto. Minha professora de filosofia era outra campeã, eu não aguentava e
pedia pra sair...rs

mas a filosofia em si nada mais é do que pensar. posso ser um físico e filósofo. lembro de um topico que
fiz aqui falando sobre grandes homens e postaram sobre um cara da NASA com ideias bem interessantes.
lembrei Sagan.
Taí o vídeo vale a pena ver. as outras partes estão nos relacionados

#35

Registro:
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Sep 2011
388
179

   

ser humano 

Membro

07-12-2011 19:56

O cara que fundiu as categorias da relação de Aristóteles com a idéia do Logos do cristianismo primitivo só
pode ser considerado o maior.
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Mensagens:
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Encima embaixo puxa e vai!
Feb 2002
3.903
531

   

BassMan  

Membro

 Citando oitavo 

Da onde você tirou que Aquino é o maior filósofo da humanidade?

07-12-2011 19:57 #37

SysTray 


http://www.hardmob.com.br/members/ser+humano.html
http://www.hardmob.com.br/members/ser+humano.html
http://www.hardmob.com.br/members/ser%20humano.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/ser+humano.html
http://www.hardmob.com.br/members/bassman.html
http://www.hardmob.com.br/members/bassman.html
http://www.hardmob.com.br/members/BassMan.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/bassman.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-post8915159.html#post8915159
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-post8915159.html#post8915159
http://www.hardmob.com.br/members/systray.html


Por quê a filosofia é tão ignorada?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-2.html[01/02/2013 21:40:58]

Uma coisa é filosofia, outra é masturbação filosófica.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Go away noob
Jul 2011
2.271
1116

   

Membro

 Citando Bonhamm 

Olha esse kazu.... facepalm²

eu tenho um pé atrás com a filosofia por causa dos seus representantes, mestres na arte de enrolar,
parece debate presidencial quando vão conversar.

lembro do debate do ''entre aspas'' com um filósofo, acho que Pondé, o cara fez uma ginástica oral, ia pra
la pra cá e não defendia um ponto. Minha professora de filosofia era outra campeã, eu não aguentava e
pedia pra sair...rs

mas a filosofia em si nada mais é do que pensar. posso ser um físico e filósofo. lembro de um topico que
fiz aqui falando sobre grandes homens e postaram sobre um cara da NASA com ideias bem interessantes.
lembrei Sagan.
Taí o vídeo vale a pena ver. as outras partes estão nos relacionados

07-12-2011 20:01

Depende do local...
No Brasil as materias de exatas sao supervalorizadas e humanas nao dada muita bola.

A TV Cultura costumava ter filosofos e psicanalistas apresentando Cafe Filosofico e eu curtia. Mas nao
chegam a ter a fama e importancia que tais pensadores sao dados em Paises como Franca por exemplo.

#38

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.391
4
415

   

C R O I X 

Membro

 Citando Vertus_ 

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...

Meu Site: www.marciofaustino.com
Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/

07-12-2011 20:12

O seu conceito de sucesso está apenas ligado a riqueza material? o valor q vc dá a pessoa, a profissao,
esta ligado somente a $$$?

#39

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
3.110
504

   

Boto® 

Membro

 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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SEMANA ge.ek_girl na HM 
de 10/02/2011 à 18/02/2011

EU PARTICIPEI! 

Cheiro do Ralo.

07-12-2011 20:16

lol w t f?
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Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.505
3
1202

   

Felipe 

Membro

 Citando c r o i x 

depende do local...
No brasil as materias de exatas sao supervalorizadas e humanas nao dada muita bola.

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

07-12-2011 20:19

EU INVOCO: lacunas na formação educacional!

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2003
8.378
265

   

ReflexiS 

Membro

07-12-2011 21:02

a maioria dos formandos brasileiros cursou humanas, na verdade até faltam pessoas das exatas

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2007
4.698
187

   

Hugo SCI 
Membro

 Citando C R O I X  

Depende do local...
No Brasil as materias de exatas sao supervalorizadas e humanas nao dada muita bola.

A TV Cultura costumava ter filosofos e psicanalistas apresentando Cafe Filosofico e eu curtia. Mas nao
chegam a ter a fama e importancia que tais pensadores sao dados em Paises como Franca por exemplo.

INTER GRANDE DO SUL
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07-12-2011 21:09

Bastava um ser humano não fazer com o outro o que não gostasse que fizesse com ele mesmo.
Pronto, mundo perfeito.

#43

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
1.240
100

   

Herói 
Membro

 Citando Uffa 

Tirou toda a merda do pau com a boca e depois correu para o banheiro vomitar...

07-12-2011 21:56

Parem de citar filósofos de milhões de anos atrás, estamos falando no momento atual da história humana.

#44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
18.034
1540

   

KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando BassMan 

Com esse avatar da RCC e não conhecer o maior filósofo da humanidade: São Tomás de Aquino... É de
cair o * da bunda.

 Citando EduTunning 

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

07-12-2011 21:57

Não, tanto que na frase consta "retorno considerável para a sociedade"
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O senhor é meu pastor e nada me
faltará!
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KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando Boto® 

O seu conceito de sucesso está apenas ligado a riqueza material? o valor q vc dá a pessoa, a profissao,
esta ligado somente a $$$?
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 Citando EduTunning 

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

07-12-2011 22:03

Facepalm porque?

O que acontece hoje é que a filosofia roda roda e não chega a conclusão nenhuma, enquanto as ciências
chegam a um objetivo concreto. Por isso ninguém dá bola pra filosofia, porque não tem retorno. O mundo
é capitalista, pensar não dá dinheiro, o que dá é transformar o pensamento em ações, e isso está fora do
campo da filosofia.

Tanto que filósofo só ganha dinheiro vendendo livros de blablabla, vide o segredo. (não sei se foi escrito
por um filósofo, mas é nessa linha)

#46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
18.034
1540

   

KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando Bonhamm 

Olha esse kazu.... facepalm²

eu tenho um pé atrás com a filosofia por causa dos seus representantes, mestres na arte de enrolar,
parece debate presidencial quando vão conversar.

lembro do debate do ''entre aspas'' com um filósofo, acho que Pondé, o cara fez uma ginástica oral, ia pra
la pra cá e não defendia um ponto. Minha professora de filosofia era outra campeã, eu não aguentava e
pedia pra sair...rs

mas a filosofia em si nada mais é do que pensar. posso ser um físico e filósofo. lembro de um topico que
fiz aqui falando sobre grandes homens e postaram sobre um cara da NASA com ideias bem interessantes.
lembrei Sagan.
Taí o vídeo vale a pena ver. as outras partes estão nos relacionados

 Citando EduTunning 

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

07-12-2011 22:20

@KaZu 

Defina Filosofia, por gentileza.
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25 / 01 / 1930
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rdgr 

Suspenso
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A VERDADE não tem ontem, hoje nem amanhã.
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Encima embaixo puxa e vai!
Feb 2002
3.903
531

   

BassMan  

Membro

 Citando KaZu 

Parem de citar filósofos de milhões de anos atrás, estamos falando no momento atual da história humana.

07-12-2011 22:25

Cursei Filosofia na UERJ. Vou te dizer: isso daí é em grande parte mito. Maioria dos meus professores,
principalmente aqueles de filosofia política eram liberais. A galera da filosofia analítica era mais
conservadora e bem elitizada.. O pessoal das artes e estética em geral não davam muita bola para política.
Isso para citar três grandes grupos.

A questão é que existe um diminuto grupo de alunos que acredita na idéia das faculdades de humanas ser
tipo a última trincheira da revolução russa (para usar uma expressão do meu professor de filosofia
política). Tem pessoas que de fato querem melhorar algo, o problema é que logo logo são capturadas e
instrumentalizadas por partidos políticos. E esse grupo é BEM barulhento. E geralmente havia conflitos
entre os revolucionários e os "burguesinhos que só querem discutir Kant".

A esmagadora maioria dos alunos passa boa parte do tempo na biblioteca lendo coisas em grego arcaico e
discutindo as diferenças e disputas das categorias de Aristóteles.

E até leitor de Olavo de Carvalho eu já encontrei.
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Registro:
Mensagens:
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Jun 2001
1.995
543

   

flv 

Membro

 Citando Bobleo 

Porquê aqui no Brasil, filosofia não presta sendo um antro de alienação e doutrinação Esquedista.

vamos ver o que vem por aí, não dá para saber ainda

07-12-2011 23:17 #50

Registro:
Mensagens:
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Go away noob
Jul 2011
2.271
1116

   

SysTray 

Membro

 Citando flv 

Cursei Filosofia na UERJ. Vou te dizer: isso daí é em grande parte mito. Maioria dos meus professores,
principalmente aqueles de filosofia política eram liberais. A galera da filosofia analítica era mais
conservadora e bem elitizada.. O pessoal das artes e estética em geral não davam muita bola para política.
Isso para citar três grandes grupos.

A questão é que existe um diminuto grupo de alunos que acredita na idéia das faculdades de humanas ser
tipo a última trincheira da revolução russa (para usar uma expressão do meu professor de filosofia política).
Tem pessoas que de fato querem melhorar algo, o problema é que logo logo são capturadas e
instrumentalizadas por partidos políticos. E esse grupo é BEM barulhento. E geralmente havia conflitos
entre os revolucionários e os "burguesinhos que só querem discutir Kant".

A esmagadora maioria dos alunos passa boa parte do tempo na biblioteca lendo coisas em grego arcaico e
discutindo as diferenças e disputas das categorias de Aristóteles.

E até leitor de Olavo de Carvalho eu já encontrei.
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

Fuso horário base GMT -3, 21:40 h

vBulletin 
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd. 

Content Relevant URLs by vBSEO

Tabs System by vbSoporte - vBulletin en Español

Digital Point modules: Sphinx-based search
United-Forum: CSS-Sprites

Você acha que Kant é liberal?

Obrigado por endossar o post do Bobleo. 

Ir para o Fórum
Tópico Fechado

Página 2 de 7 1 2 3 4 ...Primeira Última

Assuntos do tópico

filosofia | ignorada | tão |
Mais assuntos

 Facebook

 Twitter

 Google

 Google+

Compartilhar Permissões

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-prev-thread.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-next-thread.html
http://www.hardmob.com.br/sendmessage.php
http://www.hardmob.com.br/
http://www.hardmob.com.br/arquivo/
http://www.crawlability.com/vbseo/
http://www.vbsoporte.com/
http://www.vbsoporte.com/foros/
http://products.digitalpoint.com/vbulletin-sphinx-search.php
http://www.united-forum.de/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8915658&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8915658&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-3.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-4.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-3.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-7.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-7.html
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?filosofia=
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?ignorada=
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?t%E3o=
http://www.hardmob.com.br/tags/
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F460858-que-a-filosofia-tao-ignorada.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F460858-que-a-filosofia-tao-ignorada.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F460858-que-a-filosofia-tao-ignorada.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F460858-que-a-filosofia-tao-ignorada.html
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F460858-que-a-filosofia-tao-ignorada.html&title=Por+qu%EA+a+filosofia+%E9+t%E3o+ignorada%3F
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F460858-que-a-filosofia-tao-ignorada.html&title=Por+qu%EA+a+filosofia+%E9+t%E3o+ignorada%3F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F460858-que-a-filosofia-tao-ignorada.html
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F460858-que-a-filosofia-tao-ignorada.html

	www.hardmob.com.br
	Por quê a filosofia é tão ignorada?


	lhLXRhby1pZ25vcmFkYS0yLmh0bWwA: 
	form3: 
	vb_login_username: Usuário
	vb_login_password_hint: Senha
	input9: 
	cookieuser: 1


	lhLXRhby1pZ25vcmFkYS0yLmh0bWwA: 
	form1: 
	q: 
	sa: 
	styleid: [119]




