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Esse livro-convite à filosofia mostra que não há uma resposta única 
para a pergunta “O que é filosofia?”. Cada filósofo terá uma definição, 
porque é característico da filosofia pensar sobre si mesma, seu signifi-
cado e sua natureza. 

A filosofia: O que é? Para que serve? é uma adaptação do curso minis-
trado pelos professores Danilo Marcondes e Irley Franco na PUC-Rio, 
em que discutem as várias respostas já apresentadas pelos filósofos ao 
longo do tempo, analisando o diálogo existente entre elas, com suas 
rupturas, contradições e permanente questionamento.

Os autores mostram que pensar sobre o significado da filosofia hoje 
é ainda mais complexo, pois todas as diferentes posições filosóficas 
são consideradas válidas – e não mais excludentes. Temos afinidades, 
simpatias, tomamos conhecimento de pensadores que nos permitem 
discutir algumas questões melhor do que outros, mas não julgamos, 
como antes, que haja uma única corrente filosófica capaz de fornecer 
todas as respostas. 

Os autores exploram ainda os pontos onde essa questão se desdo-
bra em outras: a utilidade prática da filosofia, os diferentes estilos 
literários que um filósofo usa para exprimir seu pensamento, de que  
forma cada época vê um filósofo. Tratam também do surgimento e da  
periodização da filosofia, e dos primeiros e principais conceitos filosó-
ficos — sempre mostrando como todas essas questões passaram por  
grandes transformações, mas ainda permanecem entre nós. 

No final do livro, um extenso quadro cronológico põe lado a lado  
eventos de destaque da filosofia e dados marcantes no campo das  
artes, da ciência e da história. 
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