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1.Assinale a alternativa que apresenta processos básicos que marcam, de modo 

geral, a experiência filosófica: 

a)estranhamento, questionamento e resposta filosófica. 

b)estranhamento e sabedoria. 

c)questionamento, resposta filosófica e sabedoria. 

d)estranhamento, sabedoria e resposta filosófica. 

 

2.Sobre o estranhamento ou deslocamento: 

I.Este é o primeiro passo da experiência filosófica. 

Visitante da exposição: Coleção Airton Queiroz, no Espaço Cultural 
Unifor (Universidade de Fortaleza). 

Na contemplação de uma obra de arte também podemos vivenciar uma 
quebra no fluir normal de nossas vidas. 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/doc/sob-o-olhar-

infantil-arte-cultura-e-historia-com-ludicidade. 
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II.Ocorre quando uma pessoa experimenta uma quebra ou interrupção no fluir normal 

de sua vida.  

III. Nesse processo a pessoa detém-se a  pensar ou observar algo que antes não via, 

ou que vivia de forma automática, sem se dar conta, sem se questionar. 

Está correta a alternativa: 

a.Apenas I e II 

b.Apenas II e III 

c.Apenas I e III 

d.I,II e III 

 

3.Explique como ocorre o processo de experiência filosófica denominado 

“questionamento ou indagação”? 

Após viver o estranhamento, a pessoa inicia um processo de questionamento interno 

e externo sobre o tema que lhe chamou a atenção e começa a se questionar, mesmo 

que superficial e brevemente, sobre sua vida e a existência em geral. 

 

4.Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

a.(  )A resposta filosófica consiste em um terceiro passo para que haja uma 

experiência filosófica completa. v 

b.(  )Na resposta filosófica, após uma reflexão serena e profunda, a resposta a ser 

elaborada deverá constituir um discurso, isto é, a enunciação de um raciocínio, no 

qual as ideias deverão estar ordenadas de maneira lógica no sentido de expressar um 

entendimento sobre o problema e, na medida do possível,  encontrar uma solução 

para ele. v 

c.(  )O discurso constituído na resposta filosófica deverá ter um caráter universal, isto 

é, pode ser aplicado a todos os casos ou pessoas. v 

d.(  )As respostas filosóficas não são “qualquer” resposta, pois filosofar não é pensar 

de qualquer maneira. v 

 

5.Relembre um momento de sua vida que fez você parar para pensar. Elabore um 

texto sobre essa situação que contenha os seguintes elementos: lugar, data, pessoas 

envolvidas, sensações, emoções, problema(dúvidas ou perguntas), respostas a que 

chegou. 

Resposta Pessoal 


