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O que fizeram com os pensadores?

Desde antes de Cristo pensamos. Os grandes filósofos existem
há milênios. Teorias, fórmulas e experiências de vida são passadas
de geração a geração, mas será que ainda pensamos ou apenas vivemos no compasso imposto pela sociedade?

A palavra Filosofia tem origem grega e significa amor à sabedoria.
Essa palavra nos segue desde que o ser humano começou a ter consciência e despertou o interesse pela razão e pelo motivo que as coisas
ocorrem e são. Nada seria do jeito que é, se não existissem pensadores
como Sócrates que foi um dos primeiros e mais importantes filósofos
da humanidade. Ele começou a pensar e refletir sobre o homem, buscando respostas a perguntas até então, não respondidas.
A filosofia pode ser dividida em seis partes: Período Pré-Socrático, Período Clássico, Período Pós-Socrático, Pensamento
Medieval, Pensamento Filosófico Moderno e Época
Contemporânea. Cada uma dessas possui seus principais pensadores e suas teorias.

Onde estão?
Pitágoras, Platão, Aristóteles, Karl Marx
e muitos outros pensadores, são responsáveis por mudanças em nossa sociedade,
mas como pode se perceber, atualmente não vemos muitos exemplos como
esses. A partir da evolução humana
o ato de pensar ficou mais comum
e os grandes pensadores ficaram
apenas na história. Você não vê
pessoas pregando crenças contra o
sistema do modo que Karl
Marx pregava, mas por quê?
A mídia tem grande culpa nisso, pois a partir do
momento em que ela obteve o poder de escolher o
que as pessoas iriam ler,
ver e ouvir, aquilo que não
lhes agrada não chega a
conhecimento público,
mas nada está perdido.
A música é uma das
poucas formas de ex
pressão que ainda nos dá
liberdade de “ livre
pensamento”. Militantes e ativistas
volta e meia vão às
ruas para protestar
por algo, mas logo
são dissipados ou até
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mesmo dizimados. Ou você
pensa que só antigamente que se matavam pessoas que denunciam o
governo? Pois é, pelo jeito a solução é a união, a divulgação e a troca de
idéias para que os pensadores voltem a explicar a vida e seus labirintos
de maneira REAL.

Outra Visão

A filosofia está presente em nosso cotidiano, em nossas ideologias,
crenças e nas causas que acreditamos e defendemos. Todos somos um
pouco filósofos e precisamos de uma filosofia de vida. Pelo menos aqueles que querem ser pessoas melhores, logo que, pensar é a base da vida,
tanto quanto a da filosofia. Descartes já dizia: Penso, logo existo! É
assim. Através de deduções feitas acerca de nossa existência, através do
pensamento, que se desenvolve a filosofia.

Política e Música
A política tem uma ligação direta com a filosofia.
Aqueles que não filosofam,
são os corruptos e as bestas
políticas, que não conhecem o
mundo e sua essência. Não co
nhecem a complexidade do ser
humano e tão pouco seus problemas. Sabem apenas fazer
politicagem.
Já o músico atua de ambos os
lados, podendo ser literalmente um
filósofo ou um político, militando a
favor de uma causa. Submerso em crises existênciais e incessante na tentativa de compreender o mundo. Eis a
questão: ser ou não ser?! A música
também apresenta uma intervenção social através de mensagens e
idéias que visam atingir o íntimo
de cada um.

Poeta dos Jovens
Dentro de celebridades do mundo artístico, que podem ser citados como
“filósofos”, Renato Russo, que ficou conhecido
por suas letras conscientes e uma grande identificação
com os jovens da época. Ele foi líder de umas das maiores bandas de pop-rock de todos os tempos no Brasil, o
Legião Urbana.
Muitos adolescentes seguiram a risca alguns trechos de
canções como hinos na sua juventude, onde enf rentavam
problemas familiares e com as drogas. Uma prova do po
der que as músicas tinham sobre os jovens está nas letras
de vários sucessos como: “Será”, “Geração Coca-Cola”,
“Faroeste Caboclo”, “Que País é Este?”, “Pais e Filhos”,
etc. Muitas funcionaram como ensinamentos, desde as
palavras de revolta e indignação até a própria imagem de
Renato em situações do seu dia-a-dia.
Arthur Dapieve, escritor carioca, foi convidado por uma editora para que escrever um livro comparando Renato a Kurt Cobain,
vocalista da banda Nirvana, outro ícone artístico considerado um
grande pensador.

Fazer Filosofia não é só ficar
estudando as frases dos grandes
filósofos. As aulas do IPA não
são assim. Discute-se as diversas
formas de pensar e ver o mundo,
estabelecendo elos entre os pensadores e a atualidade. Na turma
há estudantes de diversas profissões e a média de idade varia en
tre 35 anos.

O Professor Edgar Timm,
Coordenador do Curso, destaca
que o IPA sempre teve uma tradição muito forte na área da saúde,
mas buscou criar cursos em outras
áreas e dentro dos cursos de licenciatura, surgiu a idéia de se oferecer
o de Filosofia no início deste ano.
Edgar salienta que a Filosofia
tem um jeito próprio de produzir conhecimento e se dá através do exercício da reflexão crítica. Ela se apresenta como um pensamento aprofundado e qualificado. Dá velocidade ao pensar e ajuda a constatar as
situações do cotidiano que a pressa não nos deixa perceber.

Mas por que Filosofia?
Uma boa parte dos alunos da turma têm formação universitária. Há
graduados em direito, medicina, física, teologia, etc. Quando perguntamos o motivo que os trouxeram para o curso fica evidente o gosto
pela Filosofia, que talvez tenha nascido durante o seu curso original de
graduação. Ela vem como complemento para a sua formação. Encontram a possibilidade de aprofundar os seus conhecimentos e de lidar
com outro tipo de reflexão, que ajuda no exercício da atual profissão.
Timm indica a leitura de “O Mundo de Sofia”, ( Jostein Gaarder) e
“A Escada dos Fundos da Filosofia” (Wilhelm Weischedel) e admira o
Michel Foucault e letras das músicas de Chico Buarque.
A estudante Ilca Fernandes Stein declara que “A filosofia nos leva a
reflexão, dando-nos uma visão mais ampla do mundo e do ser humano.
Filosofar é como tirar o véu que encobre nossos olhos proporcionando
novas cores e novas posições perante a vida”.

Filosofia Animada
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Tiago Dias

A idéia que a série de
TV “Os Simpsons” possa
ser um instrumento para
analisar filosofia, pode
parecer incoerente para
muitos, mas não para um
grupo de filósofos americanos chefiados por William
Irwin.
O livro “Os Simpsons e a
Filosofia” traz uma série de
ensaios baseados nas opiniões
de grandes pensadores. “Lisa e
o Antiintelectualismo Ameri
cano” e “Homer e Aristóteles”
são alguns dos capítulos que li
gam o caráter dos personagens às
reflexões de grandes filósofos.
Com humor inteligente, que torna a leitura prazerosa, a publicação propõe uma nova abordagem da filosofia, mais leve e acessível para leigos. Enredos e personagens são tirados à limpo. Também
há comparações com outras séries, filmes, e com a situação do
mundo.
O livro, com sutileza, busca despertar no leitor o pensamento
filosófico. Irwin inova, mesmo recebendo muitas críticas de outras
correntes da filosofia, tornando interessante e divertido analisar
filosoficamente um bêbado e sua família.

rin
.subma
w
w
w
:
Fonte

Filósofos do IPA

Tradução de Marcos Malvezzi Leal.
Ed. Madras, 228 páginas. Preço médio: R$34,90

Falando nisso... outros pensadores
Raul Seixas

Tupac Amaru

Bob Marley

Janis Joplin

John Lennon
Tom Zé

MV Bill

John Lock

Cazuza

Franz Kafka

Gabriel, o Pensador

James Joyce

Bob Dylan

Nietzsche

Charles Chaplin
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