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kazu, ve o vídeo que postei do Sagan, os assuntos que ele aborda são contemporâneos. O papel da
filosofia ali foi encontrar os problemas, não espere que seja resolvido, foi ''apenas'' exposto, uma hora
alguém resolve e leva todo o crédito, mas acho que quem encontrou o problema merecia ser lembrado
também.

repito o que o irmãozinho ai disse, parece que vc quer um filósofo que construa um foguete.
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Todos, tem certeza disso?
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Cara, me diz uma coisa, se um dia todos os filosofos da terra pararem de trabalhar para mostrar o seu
valor, o que isso nos afetaria?

Responda isso e me convence
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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...

10-12-2011 14:15

Filosofia não serve pra nada, só pra encher o saco e ficar ouvindo papo de maconheiro que quer mudar a
sociedade. Bando de chato, ganham os prêmios dos mais chatos da sociedade juntamente com os eco-
chatos, religiosos fanáticos e vegans.
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falou como um verdadeiro ignorante! congratz
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Filosofia não serve pra nada, só pra encher o saco e ficar ouvindo papo de maconheiro que quer mudar a
sociedade. Bando de chato, ganham os prêmios dos mais chatos da sociedade juntamente com os eco-
chatos, religiosos fanáticos e vegans.

Muama.
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Última edição por ferA_ : 10-12-2011 às 14:48
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todos os que merecem ser mencionados.

típica trap question essa, em vez de eu te falar a lista gigantesca dos meus exemplos, porque você não
fala logo o teu exemplo?

cheech e chong não contam.

o papel da filosofia foi encontrar o problema? bah, carl sagan tinha uma caralhada de artigos publicados, o
cara era um pesquisador, e você vem dizer que ele encontrou problemas porque ele era filósofo? isso é
uma piada de mal gosto?

é o que eu falei antes, vocês confundem e separam filosofia de método científico. não se conjectura
teoremas (ou "encontra problemas" citando você) sem filosofar.

- edit

vegan tem bem essa atitude mesmo de wannabe philosopher.

"mimimi eu não mato vacas pelo sofrimento delas e porque é melhor pro meio ambiente." - planta 100
alqueires de alface pra ter o que comer, enquanto uma vaca ocuparia 1.

aquela quote, acho que do red, é excelente... "porra, a alface não é um ser vivo??" hahaha
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Todos, tem certeza disso?

 Citando Bonhamm 

kazu, ve o vídeo que postei do Sagan, os assuntos que ele aborda são contemporâneos. O papel da
filosofia ali foi encontrar os problemas, não espere que seja resolvido, foi ''apenas'' exposto, uma hora
alguém resolve e leva todo o crédito, mas acho que quem encontrou o problema merecia ser lembrado
também.

repito o que o irmãozinho ai disse, parece que vc quer um filósofo que construa um foguete.

 Citando ferA_ 

vc é vegan e eco chato ??
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Acontece, obra prima biologica da inteligencia humana, que nao sabemos o quanto nao sabemos. Ela tem
q ser usada ainda HOJE, por que atraves dela, HOJE, unindo-se ao conhecimento q advem dela; HOJE, vc
ainda pode descobrir mais coisas pra HOJE ou pro FUTURO.

Ou vc acha realmente q ja sabemos de tudo e podemos jogar fora um artificio essencial e primoroso como
a filosofia?

Ah eh, vc acredita em deus e tem fé neh, tinha esquecido que com isso n precisa-se de mais nada,
desculpa ai. 
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 Citando KaZu 

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.

Última edição por Baskiat : 10-12-2011 às 15:42

"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

10-12-2011 20:41

onde eu disse que ele era filósofo bicho? falei que através dos vídeos dele da pra perceber que o cara fez
uso da filosofia, com retoricas etc ( não quero entrar nessa questão) a filosofia nada mais é do que pensar,
ele mostrou muito bem que pensa, levantou pontos interessantes que pode parecer batido pra muitos,
mas não deixam de ser interessantes. 

a questão não é se ele usou método científico ou apenas filosofou, ambos utilizam a filosofia certo? então,
é exatamente esse o tema do tópico. conclusão a filosofia ainda é utilizada, e eu ACHO que é subestimada,
claro que muitos acabam aprendendo por osmose, no dia a dia.
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o papel da filosofia foi encontrar o problema? bah, carl sagan tinha uma caralhada de artigos publicados, o
cara era um pesquisador, e você vem dizer que ele encontrou problemas porque ele era filósofo? isso é
uma piada de mal gosto?

é o que eu falei antes, vocês confundem e separam filosofia de método científico. não se conjectura
teoremas (ou "encontra problemas" citando você) sem filosofar.

10-12-2011 22:21

É ignorada pq não "dá dinheiro" no curto prazo.
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Verdinhas: 79
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ah sim, perdão, te interpretei errado.

esse teu ponto é muito importante. as pessoas não percebem a fusão da filosofia com diversas áreas do
conhecimento.
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a questão não é se ele usou método científico ou apenas filosofou, ambos utilizam a filosofia certo? então,
é exatamente esse o tema do tópico. conclusão a filosofia ainda é utilizada, e eu ACHO que é
subestimada, claro que muitos acabam aprendendo por osmose, no dia a dia.

10-12-2011 23:48

Se dinheiro fosse sinônimo de importância e relevância histórica o Sócrates teria morrido biolionário e o
Galeano estaria vendendo o almoço pra comprar a janta.

Que régua ridícula
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11-12-2011 0:09

Não tem como formar um filosofo. A reflexão a respeito de algo baseado na propria sabedoria das pessoas
gera uma filosofia. Pouca gente entende isso, que os filosofos não eram pessoas que ficavam fumando
maconha e pensando merda, eram pessoas uteis pra sociedade e que geravam conhecimento util. A
maioria de quem faz filosofia é filhinho de papai que não quer mexer com nada que os pais possam
obrigar a trabalhar, então é a saida pra vagabundar 4 anos e depois continuar na aba da familia, achando
que é filosofo só porque formou na faculdade. Infelizmente tenho que reconhecer que já vi estudos de
ciencias sociais que fizeram algum bem pra sociedade, mas de filosofia no Brasil nunca vi.
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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 policial militar, nunca fizeram nada de útil.

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. 

http://www.hardmob.com.br/members/microchip.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/necr0potenc3.html
http://www.hardmob.com.br/members/necr0potenc3.html
http://www.hardmob.com.br/blogs/215562/
http://www.hardmob.com.br/members/necr0potenc3.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/necr0potenc3.html
http://www.hardmob.com.br/members/rdgr.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/rdgr.html
http://www.hardmob.com.br/members/Todeswunsch.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/todeswunsch.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-post8919971.html#post8919971
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-post8919971.html#post8919971


Por quê a filosofia é tão ignorada?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-5.html[01/02/2013 21:44:09]

11-12-2011 5:19

Sei que vou me arrepender.

Mas o que vocês acham da Marilena Chaui?
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tua professora? nunca ouvi falar.

mas gostei da lista de livros dela 
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Sei que vou me arrepender.

Mas o que vocês acham da Marilena Chaui?

Chaui é autora de vários livros, dentre os quais se destacam:

"Repressão Sexual",
...
"Professoras na Cozinha",

11-12-2011 16:56

Ta de brincadeira???

Eu estou estudando sobre empreendedorismo, como tambem sobre como sobreviver com seu negocio em
tempos de crise. Alem de artes, mais diretamente fotografia. Tambem vendas. Gosto de ler sobre
economia e politica. Tambem psicologia e sociedade. Tudo isso tem muita filosofia sendo tratado a fundo e
sao assuntos muito atuais.

Olha a filosofia sendo discutida no mundo moderno e contemporaneo em varias areas...

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

11-12-2011 17:01

Quando perguntam isto, a primeira frase que me vem à mente é do Sêneca, meu filósofo favorito: se um
homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável.
Não é resposta que cria propósito, é pergunta. E quem faz pergunta é filósofo.

Apesar da frase do Sêneca ser completa pra mim, a explicação mais "efetiva" para a importância de
filosofia veio de um professor meu do 2º grau. Fez uma analogia entre os desfiles de moda e a indústria da
moda. Quem faz o desfile são os filósofos, quem faz a manutenção da indústria são os cientistas, os
técnicos.

John Stuart Mill (o pai do utilitarismo, para quem não sabe) leu Teeteto (em grego, btw) por volta desta
idade. Tá certo que até ele arregou, Teeteto realmente é uma leitura difícil, mas filosofia não precisa ser
rigorosa para ser efetiva.

Já tive aulas com ela na SanFran, mas não era a dona da cadeira.
O problema é que muitos retardados confundem ela filósofa com ela ideóloga do PT. 
É a mesma confusão burra que fazem com o FHC. Bom sociólogo, político medíocre.

E ao bocó que reclamou do uso de filósofos antigos, a filosofia de hoje é extensão da filosofia grega, como
o direito hoje é extensão do direito romano. 
Ao contrário do pensa, pouca coisa mudou.
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Tá maluco cara? Filosofia é algo complicado, não é coisa pra encher a cabeça de garoto de 6-7 anos.

 Citando necr0potenc3 

tua professora? nunca ouvi falar.
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Tem criança que sabe fazer conta com 2 anos de idade. Poe todo mundo para estudar matemática nesta
idade também?

A pessoa que você citou é uma exceção à regra.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Go away noob
Jul 2011
2.271
1116

SysTray 

Membro

 Citando Stifodão 

John Stuart Mill (o pai do utilitarismo, para quem não sabe) leu Teeteto (em grego, btw) por volta desta
idade. Tá certo que até ele arregou, Teeteto realmente é uma leitura difícil, mas filosofia não precisa ser
rigorosa para ser efetiva.

11-12-2011 17:09

Sei que é, mas o ponto que defendo continua válido.
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Stifodão 

Membro

 Citando SysTray 

Tem criança que sabe fazer conta com 2 anos de idade. Poe todo mundo para estudar matemática nesta
idade também?

A pessoa que você citou é uma exceção à regra.

11-12-2011 17:12

Se você quiser ensinar aos seus filhos aos 7, vá em frente.

Desde que eu possa escolher se os meus vão ou não.
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 Citando Stifodão 

Sei que é, mas o ponto que defendo continua válido.

11-12-2011 17:35

Existe uma enorme quantidade de publicacoes de filosofia destinado ao piblico infantil.

Eh que nem musica, parece algo muito dificil para ser ensinado para uma crianca tocar guitarra, piano,
bateria, sax, flauta, etc. Alem de ensinar partituras, ganhar cordenacao motora, etc. Mas quem disse que
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C R O I X 
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 Citando SysTray 

Se você quiser ensinar aos seus filhos aos 7, vá em frente.

Desde que eu possa escolher se os meus vão ou não.
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precisa ser complicado.
Em paises com tradicao forte de musica erudita, vc acha em qualquer livraria prateleiras enormes com
partituras e cursos de musicas so para criancas. Eu mesmo trabalho do lado de uma escola de musica com
milhares de criancas tocando musica erudita. 

O que parece ser muito complicado para mim mesmo aprender as criancas aprendem com muita facilidade
e rapido. Com filosofia nao eh diferente.

Eh que nem aprender linguas. Eu conheco criancas que sabem 3 linguas fluentemente com menos de 7
anos de idade, sem nunca ter feito curso, mas apenas convivendo com as linguas aprendidas. E nao sao
super genios. Qualquer crianca normal tem essa capacidade de aprender linguas, musica e filosofia.
Enquanto tem adultos que moram no estrangeiro por anos e nao conseguem aprender apropriadamente a
lingua local de onde vive.

Última edição por C R O I X : 11-12-2011 às 17:40

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

11-12-2011 17:38

Pois é, penso da mesma forma.
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 Citando C R O I X  

Existe uma enorme quantidade de publicacoes de filosofia destinado ao piblico infantil.

Eh que nem musica, parece algo muito dificil para ser ensinado para uma crianca tocar guitarra, piano,
bateria, sax, flauta, etc. Alem de ensinar partituras, ganhar cordenacao motora, etc. Mas quem disse que
precisa ser complicado.
Em paises com tradicao forte de musica erudita, vc acha em qualquer livraria prateleiras enormes com
partituras e cursos de musicas so para criancas. Eu mesmo trabalho do lado de uma escola de musica com
milhares de criancas tocando musica erudita. 

O que parece ser muito complicado para mim mesmo aprender as criancas aprendem com muita facilidade
e rapido. Com filosofia nao eh diferente.

11-12-2011 17:38

Pq filosofia é tão ignorada? Fácil responder, a quem interessa ensinar gado a pensar. Enquanto o gado
rumina iphone, facebook e outros, quem pensa (entendendo como quem faz as perguntas certas) está
mandando e desmandando no sistema.

O último relevante, conhecido, onde me lembre, foi Sartre.

Importante, para aqueles que acham que filósofo não fica rico, George Soros é formado em filosofia. Leia
sobre ele e a importância que ele dá ao tema.
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Posto, logo existo!

11-12-2011 17:46 #123
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Membro

 Citando Deus Ex Machina 

Pq filosofia é tão ignorada? Fácil responder, a quem interessa ensinar gado a pensar. Enquanto o gado
rumina iphone, facebook e outros, quem pensa (entendendo como quem faz as perguntas certas) está
mandando e desmandando no sistema.

O último relevante, conhecido, onde me lembre, foi Sartre.

Importante, para aqueles que acham que filósofo não fica rico, George Soros é formado em filosofia. Leia
sobre ele e a importância que ele dá ao tema.

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

11-12-2011 19:31

Não sei se já citaram aqui, mas isso resume muito bem...
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doOkiE! 
Membro

Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras; o que importa é modificá-lo. (Karl
Marx)

[...]
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-- Tema claro
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O problema eh que sem interpretacao nao tem o que ser modificado.
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 Citando doOkiE! 
Não sei se já citaram aqui, mas isso resume muito bem...
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