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TÓPICO 1: CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

A) Atividades: 
 

1. Assista os seguintes vídeos e responda às perguntas: 
LIFE PINS – Analise do livro 21 “Lições para o seculo 21 (Harari)”  
LER E VERBO – Analise do livro “Lições para o seculo 21 (Harari)”  
 

1.1 Por que a maioria das pessoas não se preocupa com o futuro da humanidade? 
1.2 Quais as consequências desta postura? 
1.3 Neste contexto, o que o livro “21 lições para o século 21 explora”?  
1.4 Quais as abordagens dos três livros do Yuval Harari? 
1.5 Cite três pontos importantes apontados por Harari em seu último livro? 
1.6 Comente as frases de Harari: 

1.6.1 “Clareza e’ poder” 
1.6.2 “O futuro não e’ o que você vê nos filmes” 
1.6.3 “E’ preciso se livrar da estupidez que estamos mergulhados” 

1.7 Qual a proposta de Harari para mitigar o problema acima? 
1.8 Comente a importância da meditação para o século 21? 
1.9 Quais as três perguntas que Hariri sugere que se faça?  
1.10 Por que os empregos estão ameaçados? 
1.11 Por que nosso conceito de humanidade e de vida terá que ser mudado? 
1.12 “A mudança ‘e a única constante”. De qual filosofo Harari pegou essa frase? 
1.13 Quais os “4 C” sugeridos por Harari no processo educacional? 
1.14 Qual a principal habilidade do aluno para o futuro? 
1.15 “Não confie demais nos adultos”. Você concorda com essa frase? Comente. 
1.16 O que e’ “preconceito desatualizado” neste contexto? 
1.17 Idem para “capacidade de se reinventar”. 
1.18 Qual a importância no futuro das experiências passadas? 
1.19 Por que professores serão menos eficientes no século 21? 
1.20 Destaque o que achou mais importante no que foi apresentado. 

 
2. Sobre o Filme HER 

2.1 Qual a principal tema do filme? 
2.2 O que você considera ficção e realidade no filme?  
2.3 Qual o “ponto de inflexão” do filme? 
2.4 “o amor e’ como uma forma de insanidade socialmente aceitável”. Comente essa 

frase no contexto do filme. 
2.5 Qual a principal mensagem que você considera no filme? 



3. Apresente o PDF 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:  
 
3.1 Título (descrição sucinta sobre o objetivo do projeto) 
3.2 Resumo (expande o título e esclarece o objetivo e a relevância do projeto) 
3.3 Introdução (contexto onde o projeto atua, identificação de um problema neste 

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

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

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

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

 
B) Pesquisa: 

 
1. Nietzsche  

 
(https://www.youtube.com/watch?v=KHnnNOkryMg) 
(https://www.youtube.com/watch?v=JEpKoD99Ihw&t=134s) 
 

1.1 O que e’ a VIDA segundo Nietzsche? 
1.2 Conceitue Dionisio e Apolo no contexto de Nietzsche 
1.3 Qual a relação de Schopenhauer com o pensamento de Nietzsche? 
1.4 O que e’ o pessimismo trágico, segundo Nietzsche 
1.5 Como Nietzsche via Socrates? 
1.6 E o Cristianismo?  
1.7 Conceitue Moral e a Metafisica e sua relação com Nietzsche. 
1.8 O que Nietzsche quis dizer com “Deus está morto”? 
1.9 Comente sobre o Nilismo. 
1.10 Descreva a mensagem de Nietzsche em Zaratustra 

 
2. Immanuel Kant  

(https://www.youtube.com/watch?v=2-HlwkOBueE) 
(https://www.youtube.com/watch?v=dtJKzLO_0OE) 
 

2.1 Qual a grande contribuição de Kant para a filosofia 
2.2 Comente sobre a metafisica no contexto da filosofia de Kant 
2.3 Qual a grande “sacada” de Kant ao observar Copérnico? 
2.4 O que e’ a Teoria do Conhecimento e qual a conclusão de Kant? 
2.5 Por que Kant e’ considerado o maior filosofo do Iluminismo? 


