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Wall of text do caralho, mas bem argumentado! 
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Axl-Luke 

Membro

 Citando Truman 

É ignorada porque a maioria das pessoas acham que são eternas, invencíveis, poderosas. 

Spoiler: 

Mas o segredo da Filofosia não está apenas na leitura dos velhos. Que é importante, claro.

Está simplesmente em se parar e PENSAR!

Meditar mesmo.

E colocar em dúvida.

Pronto. Vocês já são filósofos! 

 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).

16-12-2011 21:05 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

16-12-2011 22:07 #152

asttair  

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=8952044&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8952044&noquote=1
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-6.html
http://www.hardmob.com.br/members/axl-luke.html
http://www.hardmob.com.br/members/axl-luke.html
http://www.hardmob.com.br/members/Axl-Luke.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/axl-luke.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-post8925920.html#post8925920
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-post8925920.html#post8925920
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/448449-blogmob-desabafo-n-3-a-post8564115.html#post8564115
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/448449-blogmob-desabafo-n-3-a-post8564115.html#post8564115
http://www.hardmob.com.br/members/asttair.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-7.html[01/02/2013 21:44:46]

É só a minha opinião, mas eu acredito que resume a opinião de muita gente baseada em alguns fatos, não
que eu concorde com todos eles:

1)A educação básica do brasileiro necessária ao entendimento de uma ciência mais complexa como a
filosofia é muito muito muito falha.O indice de analfabetismo funcional no Brasil por alguns scores
realizados é enorme e ainda assim é subestimado.Não dá pra você mandar uma população que não
consegue entender nem um texto simples com pouca elaboração ler textos com temas super complexos

2)Não sei exatamente de onde vem isso, mas as ciências Humanas no Brasil são associadas a um estigma
de politização de esquerda, revolucionarios, maconheiros e na pior das hipóteses vagabundos e criminosos,
enquanto em outros países, por exemplo nos EUA é muito comum você fazer um college nessa área e
depois seguir para sua área atuação mais específica

3)Pelo ultimo motivo e pela conjuntura da rede de trabalho no Brasil(poucas profissões são valorizadas e
somente algumas ganham bem) se formar em filosofia não tem utilidade prática na visão da sociedade
então conseguir um trabalho com essa graduação e pior ainda, ser bem pago, são coisas raras neste país
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Membro

Axl-Luke.

17-12-2011 16:30

sobre a filosofia nas escolas:

Tive filosofia só a partir do 1º ano e considero ser o ideal...

O certo mesmo, é que os professores de ensino básico incentivem a filosofia desde cedo. A filosofia está
em todas as coisas, o professor deve explicar a matéria e questionar junto com os alunos de onde veio
aquilo, como surgiu, induzir os alunos a questionarem etc...

Por exemplo, o professor pode colocar no quadro "2+2=4" e ponto final, anota aí que vai cair na prova.
Ou ele pode colocar isso lá e contar sobre o desenvolvimento da matemática por exemplo, como surgiu a
sistematização dos números etc, se tivermos professores do segundo caso os alunos serão muito mais
críticos e na hora de aprender a filosofia propriamente dita (pensadores famosos, correntes e cia) eles vão
se interessar muito mais e já terão um raciocínio muito melhor pra aquilo

Ou seja, o sistema está correto, faltam é escolas e professores de qualidade
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Fortes fortuna adiuvat

17-12-2011 17:21

Porque a filosfia é tão ignorada??

Veja.Filosofia está muito mais no meio acadêmico do que nas empresas...pq as empresas não contratam
filósofos?? 

Pelo simples fato de não agregar valor à empresa.Não traz lucro...o mercado quer
resultados,objetividade,por isso engenheiros estão sendo cada vez mais requisitados pelas
empresas.Filosofia fica mais no âmbito da discussão da "morte da bezerra" e não foca em objetivos.Hoje
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em dia nas empresas é tudo medido com números,gráficos,por isso a procura das empresas por cursos de
exatas.Filosofia ta no mesmo antro da Sociologia...muita discussão e pouca ação.

Admiro muito os filósofos...já li um pouco de Nietzsche,Spinoza,Schopenhauer...Filosofia é pra formar
homens intelectualmente superiores e não pra pensar em dinheiro.

17-12-2011 17:32

Filosofia agrega muito valor bixo... mas não o Curso de Filosofia, pessoal confunde muito as coisas

sou estudante de engenharia (conseguirei muito valor agregado) e estudo bastante filosofia, acho que é um
crescimento do caralho pro ser humano

o negócio é que, tem nego que pensa que só é "filósofo" quem faz curso de filosofia, o conceito é muito
mais amplo...
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 Citando Chatterbot 
Porque a filosfia é tão ignorada??

Veja.Filosofia está muito mais no meio acadêmico do que nas empresas...pq as empresas não contratam
filósofos?? 

Pelo simples fato de não agregar valor à empresa.Não traz lucro...o mercado quer
resultados,objetividade,por isso engenheiros estão sendo cada vez mais requisitados pelas
empresas.Filosofia fica mais no âmbito da discussão da "morte da bezerra" e não foca em objetivos.Hoje
em dia nas empresas é tudo medido com números,gráficos,por isso a procura das empresas por cursos de
exatas.Filosofia ta no mesmo antro da Sociologia...muita discussão e pouca ação.

Admiro muito os filósofos...já li um pouco de Nietzsche,Spinoza,Schopenhauer...Filosofia é pra formar
homens intelectualmente superiores e não pra pensar em dinheiro.

Fortes fortuna adiuvat

17-12-2011 17:35

Todo ser humano é um filósofo por natureza.
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 Citando johnnie-walker 

Filosofia agrega muito valor bixo... mas não o Curso de Filosofia, pessoal confunde muito as coisas

sou estudante de engenharia (conseguirei muito valor agregado) e estudo bastante filosofia, acho que é um
crescimento do caralho pro ser humano

o negócio é que, tem nego que pensa que só é "filósofo" quem faz curso de filosofia, o conceito é muito
mais amplo...

Sou doador de sangue. Seja um você também 
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19-12-2011 13:43

Eu julgo a filosofia fundamental tanto para o ser humano quanto para a sociedade. Vou usar um exemplo
prático de uma faceta bem importante da filosofia para demonstrar como ela poderia fazer nosso dia a dia
melhor e tentar fazer os caras como o Kazu repensarem a utilidade dela.

vamos supor por exemplo a corrupção, desencadeada por um ser humano sem ética ou com um conceito
de ética muito deturbado.

Qual campo do conhecimento estuda a ética? A filosofia.

Talves um indivíduo que apurou seu conhecimento filosófico e ético desde criança com uma educação bem
aplicada poderia ter se tornado um político mais honesto ou menos corruptível.
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Hardmob, aqui falamos de mulher, bebida e dinheiro.

21-12-2011 15:12

Se isso for verdade, há de ser verdade também que todo ser humano é professor, escritor, sociólogo,
artista, nutricionista, médico, engenheiro e o escambau por natureza. Até há um quê de verdade nisso,
mas eu, escrevendo na Hardmob, não sou um escritor como o é Machado de Assim; conhecendo o meu
bairro, não sou um sociólogo como o é Zygmunt Bauman; dizendo "a babosa cicatriza feridas" não sou
médico como o é Drauzio Varella; dizendo "eu acho que o mundo é um caos", não sou filósofo como o é
Martin Heidegger.

Tratar a complexidade dessas profissões do mesmo modo que tratamos os conhecimentos elementares,
sobre elas, que praticamente todas as pessoas têm é ser incoerente.
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 Citando Darktag 

Todo ser humano é um filósofo por natureza.

21-12-2011 17:41

Deixa eu ser só um pouquinho incoerente vai 
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 Citando manodoguetow 

Se isso for verdade, há de ser verdade também que todo ser humano é professor, escritor, sociólogo,
artista, nutricionista, médico, engenheiro e o escambau por natureza. Até há um quê de verdade nisso, mas
eu, escrevendo na Hardmob, não sou um escritor como o é Machado de Assim; conhecendo o meu bairro,
não sou um sociólogo como o é Zygmunt Bauman; dizendo "a babosa cicatriza feridas" não sou médico
como o é Drauzio Varella; dizendo "eu acho que o mundo é um caos", não sou filósofo como o é Martin
Heidegger.

Tratar a complexidade dessas profissões do mesmo modo que tratamos os conhecimentos elementares,
sobre elas, que praticamente todas as pessoas têm é ser incoerente.
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Sou doador de sangue. Seja um você também 

21-12-2011 23:27

Tá, parei.  
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 Citando Darktag 

Deixa eu ser só um pouquinho incoerente vai 

22-12-2011 9:54

Quando eu fiz a cadeira de Filosofia e Ética na faculdade o professor falou, no primeiro dia de aula, a
primeira frase:

"Essa cadeira na verdade, não é importante. Vocês sabem disso. E eu vou dizer porque. Não é importante
porque nesta cidade, filosofia ninguém faz e ética ninguém tem."

Em muitos momentos lembro disso. Não que seja uma regra, mas é bastante comum ser verdadeira.
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...don't you want to take a leap of faith? Or become an old man, filled with regret, waiting to die alone!

23-12-2011 0:13

Que professor imbecil, a função do cara é doutrinar pra criar uma sociedade melhor e o cara caga uma
merda dessas pela boca

Pena dos alunos dele

#162

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Old Scotch Whisky
Dec 2011
4.619
1839

johnnie walker 

Membro

 Citando tylerdurden 

Quando eu fiz a cadeira de Filosofia e Ética na faculdade o professor falou, no primeiro dia de aula, a
primeira frase:

"Essa cadeira na verdade, não é importante. Vocês sabem disso. E eu vou dizer porque. Não é importante
porque nesta cidade, filosofia ninguém faz e ética ninguém tem."

Em muitos momentos lembro disso. Não que seja uma regra, mas é bastante comum ser verdadeira.

Fortes fortuna adiuvat
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23-12-2011 1:00

Doutrinar? Puta que pariu.
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 Citando johnnie-walker 

Que professor imbecil, a função do cara é doutrinar pra criar uma sociedade melhor e o cara caga uma
merda dessas pela boca

Pena dos alunos dele

23-12-2011 1:21 #164
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 Citando Stifodão 

Doutrinar? Puta que pariu.

Fortes fortuna adiuvat

23-12-2011 7:21

filosofia? ah cara, esquece isso.... vamos falar sobre cerveja e mulher vai
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"Suas bombas não matam nossa fome, mas alimentam nossa desgraça."

23-12-2011 9:10

Pena de você que não entendeu a "provocação" dele. 
É óbvio que o cara não quis dizer aquilo da forma como você parece ter entendido.

O cara é demais, um dos melhores professores que eu já tive. Tanto que agora está assumindo a
coordenação do curso. 
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 Citando johnnie-walker 

Que professor imbecil, a função do cara é doutrinar pra criar uma sociedade melhor e o cara caga uma
merda dessas pela boca

Pena dos alunos dele

...don't you want to take a leap of faith? Or become an old man, filled with regret, waiting to die alone!
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