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convidamos você a entrar no maravilhoso e complexo mundo da filosofia, mas não como espectador, e sim como um explorador corajoso
com senso de admiração pela vida. este é um livro interativo, perfeito para pequenos curiosos com muita vontade de investigar e se
impressionar com tudo o que existe à sua volta. as páginas deste livro são um convite constante a filosofar. agindo assim, seremos pessoas
capazes de pensar por nós mesmas, com espírito crítico, recursos, habilidades e ferramentas que nos tornarão felizes nesta aventura
pessoal que, para cada um, é a própria vida.
Sumário - Prefácio; Introdução; O Conceito de Moral; O Conteúdo da Moral; A Vida Moral; Moral e Filosofia.
O presente livro é uma introdução à filosofia. Portanto, seu caráter é eminentemente introdutório. Isto não significa que esteja "amputado" de
partes importantes. Como uma introdução à filosofia, o texto segue o escopo clássico das introduções filosóficas que podem ser
encontradas no mercado literário: há uma divisão temática que norteia todo o texto. Esta divisão não é, contudo, apenas uma repetição
convencionalmente usual do que já existe, ou seja, não é "mais do mesmo", pois nela mesclam-se propositalmente alguns assuntos que
estão destacados nas atuais discussões sobre os principais temas da filosofia. Isto é importante, pois o autor entende que uma introdução à
filosofia deve ser relevante também quanto à atualidade dos temas, ainda que o trabalho seja de caráter introdutório. Como os temas da
filosofia existem para tentar responder questões (ao menos sistematicamente), estas são apresentadas sob a forma de perguntas: - O que
existe? - Como conhecemos o que julgamos conhecer? - O que é o Homem? - O que é o correto a se fazer? - O que podemos dizer
filosoficamente sobre Deus? Assim, o livro foi feito tentando-se elaborar um panorama dos principais assuntos concernentes à filosofia,
divididos nos temas que evocam as disciplinas tradicionalmente conhecidas como metafísica, epistemologia, antropologia filosófica, filosofia
da religião e ética.
No século XIX, a História se emancipa da Filosofia e da Literatura e se adere à ciência, mudando assim o foco das preocupações do
historiador. Ele abandona o "ser da história" e passa a indagar as próprias possibilidades do conhecimento histórico. A História poderia
enfim produzir um conhecimento positivo e aspirar a um lugar entre as ciências. Este livro mostra as três direções básicas da História
científica no século passado: a orientação rankiana; a orientação diltheyniana e a orientação marxista. Embora distintos, todos esses
projetos tinham em comum a recusa da filosofia da história e a tentativa de dar à disciplina um estatuto científico. Já no século XX, os
Annales formularão uma nova abordagem do tempo histórico, permitindo outra concepção sobre o evento e sobre a própria ação dos
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homens na história. José Carlos Reis procura analisar essas direções, observando o que as separa das filosofias da história e o que as
mantém sob seu domínio. A separação definitiva virá com os Annales, quando aproximam a história das ciências sociais, tornando-se uma
delas.
Cada época e cada sociedade têm suas próprias luzes e sombras, pois nem sempre é fácil distinguir as boas propostas das opiniões
infundadas e as verdades dos preconceitos. Filosofia como esclarecimento é uma obra que acompanha o desenvolvimento da relação entre
o exercício da razão e a conquista da liberdade, sem perder de vista os pensadores e suas motivações originais, contextualizadas na época
em que viveram e atuaram. Apostando em um uso desimpedido do pensamento capaz de emancipar a humanidade de juízos arbitrários e
incertos, os filósofos se engajaram ao longo dos tempos em um combate sem tréguas por um mundo mais aberto, mais livre e mais justo.
No seu longo processo de amadurecimento, a filosofia assumiu a tarefa de refletir sobre o sentido histórico da racionalidade humana em seu
esforço por compreender o mundo - e terminou por nos ajudar também a transformá-lo. Além de transmitir os conteúdos ligados aos temas
referidos, com exemplos organizados em uma linha do tempo bem concebida, o livro pretende oferecer ao docente e a seu público um
manual para lidar com o obscurantismo, criando condições para exercitar, na prática cotidiana, o poder libertador do pensamento crítico.
Em termos de data, pode-se dizer, de modo aproximado, que a filosofia pode ser dividida em quatro partes básicas: a grega, vai de 700 a.C.
a 400 a.C., a medieval, que inicia em 400 e finda em 1400, a moderna que compreende o período entre 1400 e 1800, e, finalmente, a
contemporânea, que começa em 1800 e dura até os dias de hoje. Quem marca a virada entre as duas filosofias modernas – uma, sob a
sombra da religião, e a outra, sob o espectro da cisão definitiva entre fé e ciência – é René Descartes (do Discurso sobre o método, da fusão
da álgebra com a geometria, da máxima "penso, logo existo") . No quinto livro da série, Luciano De Crescenzo desfila seu olhar, com leveza,
síntese e bom humor, sobre a vida e a obra, mais casos curiosos, de nomes cujos pensamentos dão corpo a um dos períodos mais férteis
do pensamento ocidental, o Iluminismo: Thomas Hobbes (autor do clássico político Leviatã, em que diz "o homem é o lobo do homem"),
Blaise de Pascal (pai dos Pensamentos, livro que reúne 948 reflexões diversas), Isaac Newton (da maçã que, num surto de "eureka!",
revolucionou o campo da Física), Christian Wolff (da "liberdade filosófica", única capaz de tornar o homem feliz), George Berkeley (que
afirmava serem todas as qualidades subjetivas), Montesquieu (autor do clássico O espírito das leis, onde afirma que os criminosos devem
pagar por seus pecados até seus últimos dias), D'Alembert (do pensamento especulativo), Voltaire (figura máxima iluminista), David Hume
(o maior dos empiristas), Marquês de Sade (filósofo na opinião de De Crescenzo), Immanuel Kant (pai de A crítica da razão pura), entre
tantos outros. Contextualizando a filosofia de cada pensador com um pé na atualidade e a cabeça no presente, o autor aproxima os leitores
– até mesmo os não-iniciados em filosofia e sem resvalar em academicismos desnecessários – do legado teórico e intelectual de grandes
homens para a história do pensamento.
'Foucault, a Filosofia e a Literatura' pretende mostrar o quanto a análise dos saberes modernos, inclusive da filosofia é profundamente
inspirada na crítica nirtzchiana do niilismo da modernidade. Mais do que um estudo do período arqueológico, valorizando as constantes
mutações de um pensamento seduzido pela diferença, a obra procura explicar o futuro desinteresse de Foucault pela questão da linguagem
literária - tanto na época da genealogia do poder como na da genealogia dos modos de subjetivação. Inclui conferencia inedita com
Foucault.
O Livro Educação Menor é fruto dos estudos realizados entre os anos 2003 e 2010 pelo Transversal, um grupo de estudos articulado ao DIs
- Grupo de Estudos e Pesquisa Diferenças e Subjetividades em Educação, sediado na Faculdade de Educação da Unicamp e cadastrado no
CNPq. O objetivo deste grupo é o de desenvolver estudos na área de Filosofia Contemporânea realizando interfaces diretas ou indiretas
com o campo da Educação. Parte-se do principio epistemológico de que Filosofia e Educação são áreas autônomas de saber que podem
ser atravessadas transversalmente, com contribuições originais para ambos os campos. Escrevemos coletivamente, a várias cabeças e
muitas mãos, um texto que procurou conceituar a ideia de menor na obra dos filósofos franceses e vários de nós escreveram textos
individuais ou coletivos, que foram lidos e criticados pelo grupo. A experiência de uma escrita coletiva, com todas as dificuldades que ela
impõe, foi uma experiência riquíssima para todo o grupo. Ter os textos de cada um lidos e discutidos foi também bastante produtivo para
todos e para cada um. Este trabalho foi concluído em 2009 e os autores tiveram então um tempo para reescrever seus textos, bem como
retrabalhamos o texto coletivo, que teve, pelo menos, onze versões até chegar nesta ora publicada. Menor é um conceito chave na filosofia
produzida por Gilles Deleuze e Félix Guattari. Aparece pela primeira vez neste trabalho sobre a literatura de Kafka, publicado na França em
1975, três anos após a publicação de sua primeira obra conjunta, O Anti-Édipo, e cinco anos antes da publicação de Mil Platôs. É,
certamente, um pequeno livro que faz uma espécie de ponte, de conexão, entre estes dois grandes livros da filosofia do século vinte.
Mobilizado pela potência do menor, inspirado pelo livro sobre Kafka, o Transversal quis explorar a fundo a multiplicidade de sentidos de uma
educação menor, tema que explorei pela primeira vez em um artigo publicado em 2002.
O objetivo deste livro é ajudar o leitor a pensar com a sua própria cabeça. Para tal, o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, autor de vários
best-sellers, se apoia na história da filosofia para apresentar argumentos para quem quer discutir todo e qualquer tipo de assunto com
embasamento. Afinal, os grandes filósofos estudaram, pensaram e escreveram sobre os temas essenciais com os quais ainda lidamos no
mundo contemporâneo. O livro está dividido em três partes: "Uma filosofia em primeira pessoa", onde o autor conta como ele entende a
filosofia; "Grandes tópicos da filosofia ao longo dos tempos", que traz um repertório básico dos temas que todo mundo precisa conhecer
mais a fundo; e "Por que acho o mundo contemporâneo ridículo", uma análise ferina da sociedade atual.
De que modo, sendo filósofo, pode-se registrar a história da filosofia de seu próprio tempo? Bertrand Russell, um dos maiores pensadores
dos séculos XIX e XX, reflete, de modo muito eclético e arguto, sobre a filosofia ocidental do Renascimento até seus dias. Uma obra
monumental, que inclui muitos dos mais discutidos autores nas diferentes áreas do conhecimento: da lógica às ciências políticas, da
economia à antropologia. Sequência de: História da filosofia ocidental - Livro 2: A filosofia católica Veja também: Box História da filosofia
ocidental
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