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Porque dá trabalho pensar. Agora falando sério, se querem inciar alguém em filosofia, recomendo um dos
melhores livros que já li: A Vida que Vale a Pena Ser Vivida!

#51

Registro:
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Nov 2011
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rafaelrr 

Membro

Deus Ex Machina.

07-12-2011 23:18 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

07-12-2011 23:28

Karl Popper foi importantíssimo pro desenvolvimento da ciência moderna, mas o que o Kazu
provavelmente tá esperando é que alguém mostre um filósofo que construiu um foguete ou coisa do tipo.

#52

Registro:
Mensagens:
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May 2006
5.329
449

Bernerd 

Colaborador
hardMOB

Membro do partido comuno-gayzista e da igreja satanista do fórum.

08-12-2011 0:40 #53
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Vai le um poco da biblia, vai assistir rede record, vai dormir, por favor.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
4198

Membro

 Citando KaZu 

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)

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld

08-12-2011 1:46

Nao estou falando em numero de cursos ou numero de profissionais formados...

Na escola, o quanto que as materias de Fisica, Matematica e geometria nao se aprofundaram? Agora
compara com filosofia, Historia e Geografia que nao se aprofundam tanto quanto exatas.

Aprendemos algumas materias de matematica, fisica, quimica e geometria que em muitos paises so eh
visto em cursos superiores.

Mesmo com tantos formados em filosofia e outras areas de humanas, ninguem pode negar que existe uma
excaces de um grupo pensante no Brasil. Intelectuais de verdade.

#54

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.391
4
415

C R O I X 

Membro

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

Última edição por C R O I X : 08-12-2011 às 1:51

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

08-12-2011 1:53

Filosofia hoje é assim prq ninguém quer q vc pense por si mesmo (ou tem outros preguiçosos em aceitar
qualquer coisa jogada neles).
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Se filosofia deveria ser obrigatório sim.
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[ Member Too Long]
Oct 2000
9.365
1041

?????????????????????

?  ?? ≈≈≈ ≡  FUUU ?
?????????????????????

Ribeiro e Deus Ex Machina.

08-12-2011 4:17

Não tão rápido, gafanhoto. Onde eu disse que Kant era liberal? Citei Kant apenas para ilustrar, mas
poderia ter citado, sei la, Hjelmslev. Não escolhi Kant para colocá-lo como ícone dos "burgueses" contra os
"revolucionários" nos conflitos pelos corredores da UERJ. Você executou inúmeros saltos quânticos na
leitura do meu post para desconsiderá-lo rapidamente e continuar com a certeza categórica que nos
corredores das faculdades de humanas há fotos de Che Guevara e Marx.

Mas a oposição de Kant ao conceito de democracia direta devido aos riscos que a liberdade individual
sofreria me parece um conceito bem liberal. Também tem a criação do conceito do rechtsstaat.

beijosnaboca

#56

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2001
1.995
543

flv 

Membro

 Citando SysTray 

Você acha que Kant é liberal?

Obrigado por endossar o post do Bobleo. 

Última edição por flv : 08-12-2011 às 4:18

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

08-12-2011 6:08

Ah claro, é muito comum cientista saber algo sobre filosofia da ciência e epistemologia.

Isso daí é do nível de falar que filosofia da matemática foi importante pro desenvolvimento da matemática.

#57

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
1.021
38

Falkner 

Membro

 Citando Bernerd 

Karl Popper foi importantíssimo pro desenvolvimento da ciência moderna, mas o que o Kazu provavelmente
tá esperando é que alguém mostre um filósofo que construiu um foguete ou coisa do tipo.

 Citando C R O I X  
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Favor citar quais temas você acha que houve aprofundamento em Física e Matemática e em que países só
é visto em cursos superiores. Na realidade nosso ensino básico de matemática é um dos piores do mundo.

Na escola, o quanto que as materias de Fisica, Matematica e geometria nao se aprofundaram? Agora
compara com filosofia, Historia e Geografia que nao se aprofundam tanto quanto exatas.

Aprendemos algumas materias de matematica, fisica, quimica e geometria que em muitos paises so eh
visto em cursos superiores.

Última edição por Falkner : 08-12-2011 às 6:11

08-12-2011 6:11

Tá brincando né?

#58

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2004
6.850
131

Ricbacksunday 

Membro

 Citando KaZu 

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

08-12-2011 6:29

Mestrando em Filosofia da Economia aqui (Filosofia analítica. Epistemologia principalmente, paradigmas
econômicos, predição e estatística)

Sabe da onde veio a Física? da Filosofia Natural. Como já disseram acima, filósofos de séculos atrás
criaram a fundação para a computação moderna (através da lógica, por um Filosofo da Matemática que
não lembro o nome no momento). Basicamente os filósofos tentam responder 3 questões: Como posso
saber se meu conhecimento é válido (epistemologia), a essência das coisas (metafísica) e o que raios eu
devo fazer sabendo essas coisas (ética).

Atualmente existe um departamento dedicato inteiramente a formar Filósofos da Física na Inglaterra, sabe
porquê? Porque a física está em frangalhos, uma bagunça conceitual. Todos os grandes fundadores das
ciências modernas eram Filosofos e digo mais, se não houver um pouco de filósofo nos cientistas que
trabalham nas áreas de ponta da ciência, estamos fudidos.

Mas perguntar a utilidade da Filosofia na hM e no Brasil é inutil. Filosofia só se tornou obrigatória faz
poucos anos, temos gerações e gerações que ouvem "Filosofia" e acham que é neguinho ficar no parque,
pirando exaustivamente e inutilmente. Atrapalha muito a influência francesa nas academias brasileiras
(sim, to falando dos inúmeros "ismos"). A ignorância sobre filosofia fatalmente indica que você carrega
filosofias baratas consigo.

Popper fala melhor do que eu:

Spoiler: 
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Última edição por arq : 08-12-2011 às 6:52

Clay Marzo, Ribeiro e Shaulg.

08-12-2011 7:16

Quem diria, um tópico rendeu.

#60

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2011
1.338
148

Petralha 

Suspenso

08-12-2011 7:36

Vai no FFLCH - USP ou na Unicamp que você descobre o porque do estereótipo.

#61

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderador Boteco
Oct 2000
6.234
543

honor 

Membro

One shoot, one kill!

08-12-2011 7:41

@
Filosofia deveria ser matéria desde a 1ª Série.

Eu só tive filosofia no terceiro ano do ensino médio e era bem meia boca. Filosofia ajuda muito a moldar o
caráter de um jovem...

O pior é que quando começa matéria de filosofia bem tarde (como no meu caso, ensino médio), pessoal
não leva a sério..fica de palhaçada falando que é matéria inútil.

#62

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2010
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Membro
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S.U.D.?

08-12-2011 8:00

Falou tudo meu companheiro virtual, e não eh só no Brasil, eh praticamente em todo lugar, dinheiro
substituiu o valor mais simples da vida, o Respeito.

#63

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

I dont care if you are white, black or
yellow, be nice to me, I will be nice
to you

Aug 2004
2.420
515

PirocaAssassina  

Membro

 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

Calford.

08-12-2011 8:07

Porque o mundo tornou-se IMPULSIVO, BANAL e CAPITALISTA.
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Registro:
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Jan 2011
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107

FishOutofWater 

Membro

I need Clean Water ... !!!

08-12-2011 8:27 #65

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
214
35

Shaulg 

Suspenso

 Citando arq 

Mestrando em Filosofia da Economia aqui (Filosofia analítica. Epistemologia principalmente, paradigmas
econômicos, predição e estatística)

Sabe da onde veio a Física? da Filosofia Natural. Como já disseram acima, filósofos de séculos atrás
criaram a fundação para a computação moderna (através da lógica, por um Filosofo da Matemática que
não lembro o nome no momento). Basicamente os filósofos tentam responder 3 questões: Como posso
saber se meu conhecimento é válido (epistemologia), a essência das coisas (metafísica) e o que raios eu
devo fazer sabendo essas coisas (ética).

Atualmente existe um departamento dedicato inteiramente a formar Filósofos da Física na Inglaterra, sabe
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excelente, sempre gostei de filosofia mas fui atacado pela ignorância dos meus amigos, taí uma boa
justificativa pra dar agora pra esses escrotos hehehe

porquê? Porque a física está em frangalhos, uma bagunça conceitual. Todos os grandes fundadores das
ciências modernas eram Filosofos e digo mais, se não houver um pouco de filósofo nos cientistas que
trabalham nas áreas de ponta da ciência, estamos fudidos.

Mas perguntar a utilidade da Filosofia na hM e no Brasil é inutil. Filosofia só se tornou obrigatória faz
poucos anos, temos gerações e gerações que ouvem "Filosofia" e acham que é neguinho ficar no parque,
pirando exaustivamente e inutilmente. Atrapalha muito a influência francesa nas academias brasileiras (sim,
to falando dos inúmeros "ismos"). A ignorância sobre filosofia fatalmente indica que você carrega filosofias
baratas consigo.

Popper fala melhor do que eu:

Spoiler: 

08-12-2011 9:06

Faz tanto sentido quanto comer farinha para parar a caganeira... 

#66

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
701
443

Leo83 

Membro

 Citando arq 

Atualmente existe um departamento dedicato inteiramente a formar Filósofos da Física na Inglaterra, sabe
porquê? Porque a física está em frangalhos, uma bagunça conceitual. Todos os grandes fundadores das
ciências modernas eram Filosofos e digo mais, se não houver um pouco de filósofo nos cientistas que
trabalham nas áreas de ponta da ciência, estamos fudidos.

 Citando Pot Dealer 
Daria meu cu pra saber a verdade.

08-12-2011 9:17 #67
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com dois N
Jun 2008
2.143
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EduTunning 

Membro
Mensagem advertida

08-12-2011 10:39 #68
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sul!
Jan 2006
2.082
672

!llusion
Membro

Com todo o respeito ao Falcão, mas eu sou Campeão do Mundo, abraço! (Gaúcho, Renato)

08-12-2011 11:15

daqui:

Você colocou a o cara como ícone sim. E quer que eu pense o que? Que você acha o contrário?

Tá maluco cara? Filosofia é algo complicado, não é coisa pra encher a cabeça de garoto de 6-7 anos.

#69

Registro:
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Go away noob
Jul 2011
2.271
1116

SysTray 

Membro

 Citando flv 

Não tão rápido, gafanhoto. Onde eu disse que Kant era liberal? Citei Kant apenas para ilustrar, mas poderia
ter citado, sei la, Hjelmslev. Não escolhi Kant para colocá-lo como ícone dos "burgueses" contra os
"revolucionários" nos conflitos pelos corredores da UERJ.

 Citando flv 

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".

 Citando manowarrior 
Filosofia deveria ser matéria desde a 1ª Série.

Eu só tive filosofia no terceiro ano do ensino médio e era bem meia boca. Filosofia ajuda muito a moldar o
caráter de um jovem...

O pior é que quando começa matéria de filosofia bem tarde (como no meu caso, ensino médio), pessoal
não leva a sério..fica de palhaçada falando que é matéria inútil.
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Tenho um amigo que o filho dele tem filosofia, estuda em escola particular. O garoto fica cheio de
preocupações com prova e matérias bem complicadas, quando ele deveria é estar no quintal brincando, ou
arrancando o tampão do dedo jogando bola.

A criança precisa de infância para poder se desenvolver naturalmente. A grade de ensino dá desânimo até
em mim.

Última edição por SysTray : 08-12-2011 às 11:16

08-12-2011 12:42

Filosofia (do grego Φιλοσοφ?α, literalmente «amor à sabedoria») é o estudo de problemas fundamentais
relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à
linguagem.[1] Ao abordar esses problemas, a filosofia se distingue da mitologia e da religião por sua
ênfase em argumentos racionais; por outro lado, diferencia-se das pesquisas científicas por geralmente não
recorrer a procedimentos empíricos em suas investigações. Entre seus métodos, estão a argumentação
lógica, a análise conceptual, as experiências de pensamento e outros métodos a priori.

@ todo mundo de mimimi mas ninguém ainda falou um trabalho de um filósofo da ATUALIDADE que tenha
relevância na sociedade.
Não sou contra a filosofia, mas estou apenas respondendo a pergunta do OP. Filósofo tem fama de
maconheiro e vagabundo por causa dos estudantes desse curso. E se a filosofia realmente faz algo de
produtivo para o mundo ATUAL, faz pouco marketing então.
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Defina Filosofia, por gentileza.

 Citando EduTunning 

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

08-12-2011 13:36

Depois de subir uma escada você a derruba porque ela já cumpriu o seu papel? 

Mas, vindo de você, que desconhece completamente o assunto eu nem devia responder. Alguém faça uma
foto do Aristóteles com facepalm contemplando o "progresso" da humanidade. Ele vai pensar que estamos
no 
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"...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.

08-12-2011 13:40

Boa parte das respostas do tópico, extremamente ingnorantes e preconceituosas, demonstram o porquê da
filosofia ser importante. Se a nossa sociedade não deixasse a filosofia trancafiada num canto inacessível,
talvez eu, hoje, não tivesse o desprazer de ler respostas extremamente simplórias e inocentes como as
que aqui foram postadas. 

Se a nossa sociedade tivesse consciência da importância desse estudo, talvez ela soubesse de onde vem
toda a nossa cultura, toda a nossa ciência, todas as nossas crenças. Seus questionamentos sempre foram,
e sempre serão, importantíssimos. Antes de serem respondidos, as pessoas dizem que eles são inúteis;
mas quando as respostas aparecem, eles se tornam "ciência" e essas mesmas pessoas se esquecem de
onde vieram. Estamos numa época lamentável, em que a ciência e o conhecimento são usados pura e
simplesmente para satisfação de interesses de quem os controla. O filósofo é o único que ainda, pára para
refletir sobre aquilo que as grandes "ciências" nos respondem todos os dias como sendo "a verdade
absoluta", e o pior é que isso, esse espírito questionador, parece estar se perdendo também. Dias obscuros
nos aguardam. 

A dúvida, meus caros, é a melhor amiga do sábio. Para duvidar é preciso pensar. A filosofia é a arte do
pensamento. Nós não pensamos: nós não valorizamos a filosofia.

Trechos de Bertrand Russell, em: "o valor da filosofia".

"O homem prático, como esta palavra é freqüentemente usada, é alguém que reconhece apenas
necessidades materiais, que acha que o homem deve ter alimento para o corpo, mas se esquece que é
necessário prover alimento para o espírito. Se todos os homens estivessem bem; se a pobreza e as
enfermidades tivessem já sido reduzidas o mais possível, ainda ficaria muito por fazer para produzir uma
sociedade verdadeiramente válida; e até no mundo existente os bens do espírito são pelo menos tão
importantes quanto os bens materiais."
[...]
"O conhecimento que ela tem em vista é o tipo de conhecimento que confere unidade sistemática ao corpo
das ciências, bem como o que resulta de um exame crítico dos fundamentos de nossas convicções, de
nossos preconceitos e de nossas crenças."
[...]
"O valor da filosofia, na realidade, deve ser buscado, em grande medida, na sua própria incerteza. O
homem que não tem algumas noções de filosofia caminha pela vida afora preso a preconceitos derivados
do senso comum, das crenças habituais de sua época e do seu país, e das convicções que cresceram no
seu espírito sem a cooperação ou o consentimento de uma razão deliberada. Para tal homem o mundo
tende a tornar-se finito, definido, óbvio; para ele os objetos habituais não levantam problemas e as
possibilidades infamiliares são desdenhosamente rejeitadas."
[...]
"A vida do homem reduzido ao instinto encerra-se no círculo de seus interesses particulares; a família e os
amigos podem ser incluídos, mas o resto do mundo para ele não conta, exceto na medida em que ele
pode ajudar ou impedir o que surge dentro do círculo dos desejos instintivos."
[...]
"A não ser que ampliemos nosso interesse de maneira a incluir todo o mundo externo, ficaremos como
uma guarnição numa praça sitiada, sabendo que o inimigo não a deixará fugir e que a capitulação final é
inevitável. Não há paz em tal vida, mas uma luta contínua entre a insistência do desejo e a impotência da
vontade."
[...]
"A contemplação filosófica não divide, em suas investigações mais amplas, o universo em dois campos
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hostis: amigos e inimigos, aliados e adversários, bons e maus; ela encara o todo imparcialmente."
[...]
"Na contemplação, tudo aquilo que é pessoal e privado, tudo o que depende do hábito, do auto-interesse
ou desejo, deforma o objeto, e, portanto, prejudica a união que a inteligência busca. Levantando uma
barreira entre o sujeito e o objeto, as coisas pessoais e privadas tornam-se uma prisão para o intelecto."
[...]
"A mente que se tornou acostumada com a liberdade e imparcialidade da contemplação filosófica
preservará alguma coisa da mesma liberdade e imparcialidade no mundo da ação e emoção. Ela encarará
seus objetivos e desejos como partes do Todo, com a ausência da insistência que resulta de considerá-los
como fragmentos infinitesimais num mundo em que todo o resto não é afetado por qualquer uma das
ações dos homens. A imparcialidade que, na contemplação, é o desejo extremo pela verdade, é aquela
mesma qualidade espiritual que na ação é a justiça, e na emoção é o amor universal que pode ser dado a
todos e não só aos que são considerados úteis ou admiráveis."

Bertrand Russell.

Clay Marzo e Muama.

08-12-2011 13:48

Vai ficar de blablabla ou vai falar de algum filósofo do novo milênio que tenha relevância?
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Mas, vindo de você, que desconhece completamente o assunto eu nem devia responder. Alguém faça uma
foto do Aristóteles com facepalm contemplando o "progresso" da humanidade. Ele vai pensar que estamos
no 
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