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Createspace Independent Publishing Platform, 2017. Paperback. Condition: New. Language:
Portuguese . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Em uma de suas principais obras,
chamada Discurso sobre o metodo, considerada marco inicial da filosofia moderna, publicada em
1637, num pequeno capitulo intitulado Geometria (Geometria analitica), Descartes (1596-1650)
defendeu o seu metodo, o matematico, como sendo uma especie de ciencia para a busca do
conhecimento em todo e qualquer campo do saber. Para a sociedade com resquicios feudalistas
em que nasceu, onde havia um grande poder da igreja e inexistia (a nao ser a Aristotelico-Tomista)
uma tradicao relativa a producao do conhecimento, o pensamento de Descartes foi considerado
revolucionario. Ele foi (e ainda hoje tem sido) por muitos, principalmente por idealistas, chamado
de pai do racionalismo e dito o primeiro grande filosofo moderno. A filosofia de Descartes hoje esta
presente em todas as areas do conhecimento, inclusive e tragicamente na educacao, onde tem sido
sistematizada, por meio dela, a desumanizacao como principio e a automacao como metodo. Ou
seja, a implantacao de ideologias e metodologias formadoras de mao de obra barata para
atender as demandas do sistema capitalista visando transformar sujeito em objetos, seja por meio
da educacao tecnica ou formal....
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Reviews
A fresh electronic book with a new viewpoint. I was able to comprehended every thing using this written e pdf. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Isom Na der I
Comprehensive guide! Its this sort of very good go through. It generally is not going to price too much. Its been designed in an remarkably basic way which
is simply following i finished reading this pdf where really changed me, affect the way i really believe.
-- Pr of. Jer emie B la nda DDS
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