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TÓPICO 1: CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

A) Atividades: 
 

1. Assista os seguintes vídeos e responda às perguntas: 
 
1.1 SOCRATES - https://www.youtube.com/watch?v=809bdDKp1BA 

 
1.1.1 Qual a principal obra de Sócrates? 
1.1.2 Como Aristóteles retrata Sócrates em sua obra? 
1.1.3 Como surgiu a reputação de Sócrates? 
1.1.4 Qual o método Socrático? 
1.1.5 Quem eram os sofistas? 
1.1.6 Qual a origem da expressão “ só sei que nada sei”? 
1.1.7 Por que Sócrates foi condenado? 
1.1.8 Quem defendeu Sócrates em seu julgamento? 

 
1.2 PLATÃO - https://www.youtube.com/watch?v=tL36cKPQzsw 

 
1.2.1 Qual as áreas sobre as quais escreveu Platão? 
1.2.2 O que foi a tirania dos 30? 
1.2.3 Quem influenciou Platão, além de Sócrates? 
1.2.4 Qual a importância histórica da Academia Platônica? 
1.2.5 Quais as áreas da Academia Platônica? 
1.2.6 Quando a Academia Platônica foi destruída? 
1.2.7 Como estão organizados os diálogos escritos por Platão. 
1.2.8 Comente sobre a teoria das Formas. 

 
1.3 Faça uma análise comparativa entre os dois vídeos 

 
1.3.1 Qual deles lhe atraiu mais? Justifique. 
1.3.2 Qual a importância de Platão para Sócrates? 
1.3.3 Na sua opinião, quem foi mais importante para a filosofia? 
1.3.4 Por que Sócrates não aceitou a ajuda de Platão para livrá-lo da morte? 
1.3.5 Descreva a Alegoria da Caverna. Interprete-a. 
1.3.6 Comente sobre a teoria metafísica de Platão. 
1.3.7 Quem você convidaria para um cafezinho? 
1.3.8 Dê seu próprio conceito de filosofia. 
 



 
2. Escreva o “draft 04” do seu projeto social que você acha que é capaz de realizar para 

melhorar o mundo. O projeto deve conter, em 5 páginas, os seguintes pontos:  
 
2.1 Título (descrição sucinta sobre o objetivo do projeto) 
2.2 Resumo (expande o título e esclarece o objetivo e a relevância do projeto) 
2.3 Introdução (contexto onde o projeto atua, identificação de um problema neste 

contexto, proposta para a solução do problema, relevância do projeto) 
2.4 Referencial teórico (texto OPCIONAL sobre alguma teoria que facilite a 

compreensão do problema identificado e/ou a solução proposta)  
2.5 Trabalhos relacionados (outras contribuições existentes sobre o problema) 
2.6 Solução proposta (descrição informal da ideia principal do projeto) 
2.7 Metodologia & estrutura (passos que serão executados e que tornarão realizável o 

projeto) 
2.8 Cronograma (previsão do tempo de realização dos passos acima) 
2.9 Custos & Riscos (valores envolvidos e elementos que podem dificultar a execução 

do projeto) 
2.10 Conclusão (relevância, originalidade, vantagens, oportunidades do projeto) 

 
B) Pesquisa: 

 
1. Referência: livro A Filosofia entre a Religião e a Ciência (Bertrand Russell) 
1.1 Comente sobre o “quakerismo”. 
1.2 Moralmente, qual a atitude dos protestantes quanto à consciência individual? 
1.3 Descreva o culto à “sensibilidade” no século XVIII. 
1.4 Comente sobre as consequências do movimento romântico, à época. 
1.5 Quais as reações contra o subjetivismo nos tempos modernos? 
1.6 Comente sobre Hobbes, Rousseau e Hegel 
1.7 Como o autor classifica os filósofos desde a antiguidade até os dias de hoje? 
1.8  Neste contexto, qual a relação entre felicidade, nobreza e heroísmo? 
1.9 Qual a posição dos partidários da liberdade? 
1.10 Quais os 2 perigos a que está sujeita a humanidade, segundo o autor? 

 

2. Referência: Livro Escola Pra Valer (Mauro Oliveira)  
 

2.1  Qual o tema explorado no artigo “Para saber quem somos nós”? 
2.2 Por que José Mujica, presidente do Uruguai, é destacado no artigo da pag 84? 
2.3 “Queria ser o Tim no filme Questão de Tempo” tem que significado na pag 85? 
2.4 Como você classifica o artigo “A vida por um fio”? Qual a mensagem do artigo? 
2.5 O artigo “Pedro e o mendigo” homenageia a FIFA? Justifique. 
2.6 O cientista Stephen Hawking é indispensável no artigo da pag 88? 
2.7 Qual a principal crítica do artigo “O piloto sumiu! E a universidade também”? 
2.8 O artigo “Fim de tarde em Havana” é uma alegoria à capital de Cuba? 
2.9 Quem é Fausto Nilo, homenageado no artigo da pag 91? 
2.10 Qual o sonho declarado no artigo da pag 92? 


