
 
 

Instruções para trabalho escrito de Filosofia 

Primeiro trimestre de 2016 

Elabore uma redação de 2 laudas que aborde um tema relacionado à ficha “O que é Filosofia?”. 

Exemplos de temas: “O pensamento nos tempos hipermodernos”; “O que é Filosofia?”; “Pensamento versus 

Caos”; “Da relação entre hedonismo e opinião”; “As três potências do pensamento segundo Deleuze e 

Guattari”; “É possível pensar quando impera a opinião?”; “Pensar na sala aula de aula hipermoderna”; 

“Quando a opinião impera: a rebeldia do pensamento” etc. 

A sua argumentação deve ser desenvolvida através dos conceitos contidos na ficha, sendo estes: 

tempos hipermodernos, hedonismo, caos, pensamento e opinião. É natural que a depender do tema 

escolhido, mais ênfase seja dado em um do que em outro conceito. Contudo, como tais conceitos estão 

intimamente relacionados, é imprescindível que você utilize todos eles. 

O objetivo deste trabalho é que você desenvolva o seu argumento através destes conceitos 

filosóficos, posto que assim você estará pensando e escrevendo filosoficamente.  

Bom trabalho! 

Aspectos técnicos: 

 Data de entrega: 01/03/2016. Valor: 2,0 pontos. 

 Fonte: Times New Roman, 12; espaçamento: 1,5; 

 O trabalho deve conter título; 

 Pode ser feito em dupla ou individualmente; 

 Todo material consultado para a elaboração do trabalho deve constar na bibliografia; 

 Caso faça citações, indique-as com clareza. 

 

Aspectos que serão considerados na avaliação: 

 Utilização dos conceitos filosóficos indicados; 

 Capacidade de manipular os conceitos filosóficos de modo a elaborar argumentos coerentes; 

 Clareza do texto; 

 Comprometimento com o trabalho; 

 Profundidade e criatividade das reflexões; 

 Observância dos aspectos técnicos indicados acima. 

 

Observações: 

 Trabalhos que contenham plágio serão zerados; 

 Trabalhos entregues após a data combinada terão as suas notas diminuídas em 50%. 
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