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1. Sobre os vídeos assistidos na disciplina 
1.1 Qual a principal mensagem no vídeo Corrente do bem? 
1.2 O que é “felicidade”, de acordo com Leandro Karnal? Idem, para Mario Cortella 
1.3 Qual é a proposta da Academia Khan? Qual o papel do professor nela?  
1.4  Como surgiu a reputação de Sócrates? Qual o seu método? 
1.5 Qual a importância histórica da Academia Platônica? Quais suas áreas de atuação? 
 
1.6 De que trata a Lei americana SOPA (Stop Online Piracy Act) 
1.7 Quem é Swartz, Julian Assange, Snowden? Qual a relação entre eles? 
1.8 Qual a sua opinião sobre o WikiLeaks? 
1.9 Descreva o conceito de Criative Commons 
1.10 O que é o Marco Civil da Internet no Brasil? Quais suas vantagens? 
 
2. Sobre o livro do Bertrand Russell 
2.1 Como a ciência afetou o percurso histórico da filosofia? 
2.2 Quais, segundo Bertrand Russell, os dois fatores que determinam os conceitos “filosóficos” 

da vida e do mundo? Caracterize cada um destes fatores. 
2.3 Comente sobre Hobbes, Rousseau e Hegel. 
2.4 Quem eram os estóicos e qual o seu pensamento e influência sobre o Cristianismo? 
2.5  Comente sobre a unidade da Igreja como um reflexo do Império Romano. 

 
3. Sobre o livro SAPIENS, uma breve história da humanidade (Yuval Harari) 
3.1 Comente sobre a evolução do Homo Sapiens. 
3.2 “Religiões, empresas e dinheiro seriam obras de ficção”. O que Harari quer dizer?  
3.3 O que é revolução cognitiva? Comente sobre as outras 4 revoluções citadas pelo autor. 
3.4 Harari acha que o sapiens pode estar perto do fim. Você concorda? Justifique. 
3.5 O que você considera mais impactante no livro? O que você discorda. Qual(ais) frases a 

seguir são de Harari? Comente-as 
 o capitalismo é uma religião e não apenas uma teoria econômica; 
 o império tem sido o sistema político mais bem sucedido dos últimos 2000 anos;  
 o tratamento dado a animais domésticos está entre os piores crimes da História;  
 as pessoas hoje não são necessariamente mais felizes que no passado; 
 os humanos estão atualmente em um processo de modernização de seus deuses. 

 
4. Sobre o livro Escola Pra Valer 
4.1 Critique cada um dos 10 fundamentos apresentados no livro. 
4.2 Destaque as 5 principais frases do livro, justificando-as. 
4.3 Qual artigo você considera mais relevante dentre os apresentados no livro. 
4.4 Descreva um ponto de vista seu discordante (ou que falta) dos apresentados no livro. 
4.5 Qual o objetivo da Escola, segundo o livro, segundo você? Você é feliz. Justifique. 
 

 
 


