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• O que é �loso�a?

• O que diferencia a �loso�a de outras áreas do 
conhecimento?

• O que caracteriza uma questão como questão �losó�ca?

• Por que a ciência não consegue responder às questões 
�losó�cas?









Será mesmo que... 

O bicho dentro de um ovo de
pato antes de nascer é um
pato ou não é um pato?



Como é que a gente pode saber quais são as respostas 
certas para estas perguntas?

Onde é que a gente pode pesquisar para saber quais são 
as respostas corretas?

A ciência deve responder! Não é possível que um 
cientista não saiba me dizer se uma certa coisa é um pato 
ou não é um pato!

Eu �z este teste. Fiz a pergunta do ovo para colegas 
professores e pesquisadores do Centro de Biociências 
aqui da UFRN e recebi alguns NÃO, alguns SIM e muitas 
esquivas: veja bem…, depende,… me dê mais dados... 



Os cientistas detestam responder coisas que eles não 
conseguem medir.

Porque todas as respostas que a ciência pode dar 
dependem de medições, de dados.

Mas, por incrível que pareça, não há nenhuma régua que
ajude a gente a medir se alguma coisa é ou não um pato.

Não há uma unidade de medida para a patidade.



Perguntas Filosó�cas

• Será mesmo que tudo o que existe na imensidão do 
universo ou é um pato ou não é um pato?

• O bicho dentro de um ovo de pato, antes de nascer, é 
um pato ou não é um pato?

• O que são a felicidade, a verdade, a justiça, o bem, a 
beleza, o conhecimento, o amor? Deus existe?

O que caracteriza uma questão como �losó�ca?



QUESTÕES FILOSÓFICAS

Uma questão é �losó�ca quando sua resposta envolve 
algum tipo de escolha, de engajamento.

Mas pessoas diferentes fazem escolhas diferentes. Então 
tudo é relativo e não existe mais verdade. É tudo versão.

Não! A �loso�a começa quando somos pressionados a 
justi�car nossas escolhas. Justi�car com a razão.

Quem desiste da verdade perde a capacidade de 
reconhecer a mentira. Mas infelizmente a mentira existe.



RESPOSTAS FILOSÓFICAS

As respostas �losó�cas começam quando reconhecemos 
que o pensamento especulativo sistemático é o nosso 
principal instrumento para subsidiar as escolhas que as 
perguntas �losó�cas exigem.

Nem os próprios �lósofos da história substituem o seu 
pensamento. Vocês não vão �losofar lendo Platão, Kant 
ou Wittgenstein. Vocês vão apenas se expor a exemplos 
de �loso�a. Vocês podem se inspirar com eles. Mas 
vocês só vão �losofar consigo mesmos. Pensando, 
especulando.



A FILOSOFIA

A �loso�a não é pro�ssão, não é instrumento, não é 
serviço.

A �loso�a é apenas uma busca pelo entendimento e 
domínio das nossas escolhas e preferências.

A �loso�a é inútil. Tão inútil quanto a felicidade.


