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Vai ficar de blablabla ou vai falar de algum filósofo do novo milênio que tenha relevância?

"...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.
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08-12-2011 15:25 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

08-12-2011 15:39 #77

Boto® 

Membro

Fórum

http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/cultura-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/cultura-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/register.php
http://www.hardmob.com.br/register.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/media.php
http://www.hardmob.com.br/picall.php
http://www.hardmob.com.br/blogs/
http://www.hardmob.com.br/home_servidores.php
http://www.hardmob.com.br/sendmessage.php
http://www.hardmob.com.br/home_sobre.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/calendar.php
http://www.hardmob.com.br/search.php
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8920956&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8920956&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-2.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-5.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-6.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-5.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/members/sdf.html
http://www.hardmob.com.br/members/sdf.html
http://www.hardmob.com.br/members/SDF.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/sdf.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-post8917028.html#post8917028
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-post8917028.html#post8917028
http://www.hardmob.com.br/members/abobo.html
http://www.hardmob.com.br/members/muama.html
http://www.hardmob.com.br/members/arq.html
http://www.hardmob.com.br/members/boto%AE.html
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php


Por quê a filosofia é tão ignorada?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-4.html[01/02/2013 21:43:01]

hehe,  pra essa gif.
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
3.110
504

 Citando SDF 

http://gifsforum.com/images/gif/disa...apoint_gif.gif

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

EU PARTICIPEI! 

08-12-2011 15:59

Não há novos filósofos pq a PM não deixa!!!!11umatrásdooutro

#78

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
1.742
904

Avgvstvs 

Membro

Por pReD@ToR
E como todo bom vira-lata, cachorrinho, americanizado, grafa o nome da cidade na Língua Inglesa.

08-12-2011 16:02

Na FFLCH-USP tem um monte, ms eh pq eles ja nasceram ricos!

#79

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2000
3.983
62

wingman 

Membro

 Citando KaZu 

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

necr0potenc3.
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Era o que eu esperava.
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 Citando EduTunning 

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

08-12-2011 18:01

Acho a filosofia uma ciência espetacular demais, estou sempre tentando ler e aprender um pouco. Fiz na
minha graduação ciência da computação e agora devo começar uma faculdade de filosofia e buscar
resolver alguns dilemas e perguntas minhas que sempre tive, nunca concordei com a forma o qual a
sociedade hoje é conduzida, acho que está no hora de provocar certa reflexão e rever as coisas...
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Sua pergunta já foi respondida pelo SDF. Não existiria esse "novo milênio" com suas profissões "cheias de
relevância" se não houvessem filósofos. Você acha que a ciência surgiu daonde?

Se você questiona a prática da filosofia depois de tanto progresso POR CAUSA da filosofia, só lamento por
sua ignorância. É mesma coisa que afirmar que não precisamos mais da física porquê já colocamos o
homem na lua, construímos carros e entendemos as marés. 

Em uma época em que estamos prestes a clonar o ser humano (ou melhora-lo pela engenharia genética),
dar vida à inteligencia artificial ou à singularidade tecnológica, questionar a importância do pensamento
racional e crítico, filhos da filosofia, é um absurdo indescritível.
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Vai ficar de blablabla ou vai falar de algum filósofo do novo milênio que tenha relevância?

Última edição por arq : 08-12-2011 às 19:06

Hardmobiano Médio.

08-12-2011 19:43

maioria das pessoas que falam mal da filosofia também não tem muito senso critico, não conseguem
relacionar as ideias direito, por ai vai
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Verdinhas: 103

08-12-2011 20:43

Que besteira, cara.
Milhares de pessoas não sabem nem quem foi Platão e são tão inteligentes quanto quem conhece. 

Da minha turma de escola, por exemplo, como a maioria das turmas, filosofia era sinônimo de tempo pra
conversar com o colega. Pouquíssimos se interessavam mesmo. E hoje, alguns que não gostavam são
pessoas exemplares. Outros, naturalmente, acabaram como pessoas que nem você falou, que não têm
senso crítico e etc. Mas, isso é a vida, acontece. Não dá para determinar se foi a falta de estudar filosofia
ou não. Besteira, das grandes.
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maioria das pessoas que falam mal da filosofia também não tem muito senso critico, não conseguem
relacionar as ideias direito, por ai vai

Última edição por The Voice : 08-12-2011 às 20:46

09-12-2011 1:30

No final das contas, método cientifico (ciência moderna): Permite a criação de coisas como internet, este
fórum, foguetes, sondas espaciais, medicamentos, edifícios, micro processadores, seu computador, sua
casa, etc.

Filosofia: Geralmente um wall of text que parece ter vindo do gerador de lero lero, abrange uma porrada
de assunto nonsense quando se trata da metafisica, pode até ter contribuído pra chegar onde estamos hj,
mas atualmente é quase inútil, IMO só serve como material de literatura.

Não curto mesmo filosofia, as poucas aulas q tive achei uma grande perda de tempo, mas independente
do q eu acho o fato é que a filosofia pouco contribui pro mundo materialista de hoje.
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procuro alguem pra rachar assinatura do brazzers
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quis dizer no sentido de reflexão, não como a ciencia em si... tava com pressa e acabei nem elaborando as
ideias
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Mas vocês parecem que fazem força, pqp.

Pergunta: "Porque a filosofia é ignorada HOJE?"
Resposta: "Porque HOJE ninguém faz nada no campo da filosofia"

Ambos sabemos que no passado ela foi de suma importância e ainda os seus conceitos são utilizados na
atualidade, mas HOJE não acontece quase nada de novo ou importante nessa área.

Então fale do HOJE sobre a filosofia.

#88

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
18.034
1540

KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando arq 

Sua pergunta já foi respondida pelo SDF. Não existiria esse "novo milênio" com suas profissões "cheias de
relevância" se não houvessem filósofos. Você acha que a ciência surgiu daonde?

Se você questiona a prática da filosofia depois de tanto progresso POR CAUSA da filosofia, só lamento por
sua ignorância. É mesma coisa que afirmar que não precisamos mais da física porquê já colocamos o
homem na lua, construímos carros e entendemos as marés. 

Em uma época em que estamos prestes a clonar o ser humano (ou melhora-lo pela engenharia genética),
dar vida à inteligencia artificial ou à singularidade tecnológica, questionar a importância do pensamento
racional e crítico, filhos da filosofia, é um absurdo indescritível.

 Citando EduTunning 

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

09-12-2011 15:43

Uma pessoa que estudou filosofia decentemente possui uma formação intelectual muito mais completa.
Não estou falando de inteligência mas sim capacidade de entender o funcionamento e contradições do
mundo ATUAL, evitando assim uma linha de raciocínio ogra e ignorante como a sua.

Um filósofo entende a sua ignorância, você nunca entenderá um filosofo, exatamente por não possuir
formação nisso e se negar a recebe-la.
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Pergunta: "Porque a filosofia é ignorada HOJE?"
Resposta: "Porque HOJE ninguém faz nada no campo da filosofia"
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Filosofia uma ciência? 

Aproveitando o @Topic Compro: Poincaré - o valor da ciência
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nunca fui de gostar de filosofia, mas talvez se fosse incorporada a disciplina de Português ou Historia
talvez faria mais sucesso
e pro povo, filosofia se faz em botequim 
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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...

contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message

09-12-2011 18:22

só esqueceu de mencionar que todos os grandes filósofos e teólogos também eram cientistas, matemáticos
em sua maioria.

os filósofos formados em cursinho de filosofia, bancados pela mamãe e papai, que adoram espancar
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Sua pergunta já foi respondida pelo SDF. Não existiria esse "novo milênio" com suas profissões "cheias de
relevância" se não houvessem filósofos. Você acha que a ciência surgiu daonde?
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policial militar, nunca fizeram nada de útil.

pelo contrário, inflam o próprio ego postando asneiras na internet.

- edit

filosofia é sim uma ciencia, quando aplicada a algo útil. como eu falei pro arq, os maiores filósofos (e
téologos) eram matemáticos, químicos, físicos, justamente porque eles questionavam o status quo e
olhavam pra fora da caixa.

vc falou nele, então vou citar como exemplo, poincaré foi filósofo.

você não consegue conjecturar nenhum teorema, seja matemático ou físico ou de qualquer outra ciencia,
sem filosofar.

essa filosofia de estudante, que adora bater no próprio peito e falar "eu sou filósofo, vocês nunca me
entenderão" é a maior pseudo intelectualidade que existe, é um conhecimento vazio, cheio de palavras,
mantras repetidos de livros velhos, mas sem nenhum conteúdo verdadeiro.

99% dos "filósofos" são os mesmos que não entendem obras irônicas como a de maquiavel.

 Citando mithrado 

Filosofia uma ciência?

Última edição por necr0potenc3 : 09-12-2011 às 18:28

09-12-2011 18:37

A filosofia que exige aplicação deixa de ser filosofia. Esta 'área do conhecimento' começa nas premissas
que propõe e se encerra antes de gerar qualquer aplicação no mundo. A filosofia tem necessidade de ser
pura, o gostar do saber ante qualquer aplicação, porque a partir do momento que você a aplica ela perde
sua beleza, gera interesses e o discursos se conturba. Na história pode-se confundir alguma matemático
ou físico que tinha 'um pensamento filosófico'. Na verdade filosofia é uma voz que fala mais alto, ou uma
perspectiva do 'real', assim como religião e ciência (opinião). Por mais que existam faculdades de filosofia,
filosofo não é uma profissão. 

quando eu vejo alguém falando que filosofia é ciência e é muito útil, eu chuto com máxima probabilidade
que a pessoa não sabe do que está falando.
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quando eu vejo alguém falando que filosofia é ciência e é muito útil, eu chuto com máxima probabilidade
que a pessoa não sabe do que está falando.
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curioso, o método científico vem dos processos do conhecer, uma área filosófica... espera aí que vou falar
pro mundo inteiro que o método científico está errado e a filosofia não tem praticidade nenhuma.

vou aproveitar também e enfiar os conceitos de doxa e episteme no lixo, afinal eles não tem praticidade
científica nenhuma, não é?

filosofia, ao contrário do que sua cabeça nova era lhe diz, é muito mais racional do que te ensinam na
faculdade.

quem não sabe do que ta falando é você, meu caro. se você escuta "vozes que falam mais alto", não é
filosofia não, são as drogas que você usa.
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Última edição por necr0potenc3 : 09-12-2011 às 18:54

09-12-2011 19:12

Certamente, a filosofia 'deu a luz' a muita coisa útil e prática. que deixou de ser filosofia a partir deste
instante e depois. O discurso que filosofia é ciência social é, pra mim, do 'estudantes' de filosofia que
estão desesperados por um emprego. os conceitos surgidos por filósofos (que eram químicos, físicos ou
'filósofos naturais') são muito úteis. Ciência e filosofia são irmãs, não pertencendo não a um mesmo grupo
(o que impede que uma seja a outra ou um subgrupo da outra), de perspectivas humanas (racionais)
sobre a natureza. Assim como a religião, que usa premissas outras e se baseia em razão (ou pseudo
razão) também, alguns cientistas foram padres, alguns filósofos foram do clero e etc. Matemática não é
ciência tão pouco, mas duvido que alguém venha querer discordar disso. 

as drogas não me interessam, depois do momento que você entende como elas funcionam, perde toda a
graça. depois desse lance na usp acho que todo mundo pensa quem faz faculdade é necessariamente
drogado
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curioso, o método científico vem dos processos do conhecer, uma área filosófica

09-12-2011 20:13

Vejam, as pessoas precisam trabalhar, ter um emprego. Quem contrata as pessoas? Empresas e governo.
O que estes dois entes demandam dessas pessoas que precisam de emprego? Habilidades técnicas
(puramente instrumentais, abrangem todo tipo de conhecimento, de todas as áreas) e habilidades
comportamentais (ter comprometimento, ser motivado, proativo, trabalhar em equipe, aquele blá blá blá
todo de RH).

Agora, onde a filosofia se encaixa ai? Não se encaixa. As pessoas são pragmáticas, precisam comprar,
alimentar as crianças. 99% das pessoas não estão preocupados em ter "consciência", ou pensar, ou
qualquer outra coisa. Estão preocupadas em manter seus empregos para não perder o progresso material
que tiveram. E eu não acho isso ruim. E como elas fazem isso? Aprimorando aqueles dois pontos que eu
citei, dispendendo seu tempo nisso.

Reafirmando minha opinião: filosofia hoje é apenas uma curiosidade intelectual. Eu gosto bastante, mas
não têm utilidade prática, palpável, mensurável, exceto para professores de filosofia e quem sabe alguma
profissão que demanda algum tipo de conhecimento filosófico.
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Filosofia ser uma curiosidade intelectual é de cair o c# da calça. E essa frase deve ter sido repetida por
milênios afora, principalmente dos ignorantes, porém "pragmáticos" bons apertadores de parafusos, ou
então, dependendo da era histórica, bons pastores de ovelhas, bons mecânicos, bons carpinteiros, bons
ferreiros, todos eles "práticos" e dizendo que a filosofia é uma "viagem", que "não é produtiva" e não tem
aplicação no seu dia a dia. 

Particularmente, sei perfeitamente bem que a falta de compreensão das razões filosóficas são em
decorrência da própria falta de conhecimento. Tenta explicar para um ignorante porque se faz assim em
vez de assado, porra, é chato demais, muitas vezes perdemos o tempo, exatamente por isso que
professores não mais conseguem dar aulas quaisquer, "não precisa", vamos aos "finalmentes". É só
ignorância e o fato da sociedade parecer privilegiar a burrice é péssimo sinal.
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Agora, onde a filosofia se encaixa ai? Não se encaixa. As pessoas são pragmáticas, precisam comprar,
alimentar as crianças. 99% das pessoas não estão preocupados em ter "consciência", ou pensar, ou
qualquer outra coisa. Estão preocupadas em manter seus empregos para não perder o progresso material
que tiveram. E eu não acho isso ruim. E como elas fazem isso? Aprimorando aqueles dois pontos que eu
citei, dispendendo seu tempo nisso.

Reafirmando minha opinião: filosofia hoje é apenas uma curiosidade intelectual. Eu gosto bastante, mas
não têm utilidade prática, palpável, mensurável, exceto para professores de filosofia e quem sabe alguma
profissão que demanda algum tipo de conhecimento filosófico.

"...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.

09-12-2011 20:44

em 2009 eu trampei na sky, la eu conheci um supervisor da mulecada que fazia venda externa, ele era
completamente maluco e pirado mais era muito inteligente, era formado em filosofia, o cara era maluco eu
rachava o bico das coisas que ele falava, mais o cara tinha uma labia sensacional, ele vendia produto pra
quem voce menos imagina, e ele diz que a filosofia mudou ele completamente

ele me recomendou e me deu uns 5 livros pra ler, confesso que até hoje nao li, mais depois que eu
conheci ele me interessei demais, um dia eu leio haha!
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@ todo mundo de mimimi mas ninguém ainda falou um trabalho de um filósofo da ATUALIDADE que tenha
relevância na sociedade.
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dennett

Sério, vergonha dos absurdos que estão falando aqui, pessoal falando que filosofia não tem utilidade
prática, a filosofia é onde nascem todas as ideias, até essas práticas tiveram que ser antes pensadas pela
filosofia. Ainda mais atualmente em que a filosofia deixou um pouco os temas metafisicos.
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 Citando vega! 
A minha opinião não é a certa. Mas eu acredito que seguir um conhecimento de gerações anteriores é mais
seguro do que simplesmente criar os próprios conceitos.

10-12-2011 9:37

Todos, tem certeza disso?
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só esqueceu de mencionar que todos os grandes filósofos e teólogos também eram cientistas, matemáticos
em sua maioria.
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