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A pesquisa originou-se do interesse em conhecer quais as concepções que ingressantes em Filosofia possuem 

sobre o filosofar. Tendo como referência os estudos de Chauí (1994) e Ewing (1984) para quem o processo de 

conhecimento da verdade e do ser humano se chama “ato de filosofar” e estudos que indicam que a leitura 

desencadeada nos cursos de formação tem parte considerável de influência na atuação docente (KRAMER, 

1998), a pretensão é observar se haverá modificações conceituais após a intervenção do currículo acadêmico. 

Inserida no campo da análise qualitativa (LÜDKE E ANDRÉ, 1986) a investigação partiu da hipótese de que a 

Graduação em Filosofia oferece elementos para que os estudantes transformem seus conceitos iniciais e, nessa 

condição, pretende investigar se e como as manifestações iniciais permanecem ou se modificam. A questão-

chave que organizou a coleta inicial é “O que é filosofar?”. Os estudantes terão de respondê-la por escrito e, ao 

final do curso, lendo a primeira elaboração, serão convidados a reescrevê-la. A categorização dos dados consiste 

em agrupar as respostas semelhantes, dar um “nome” ao grupo e indicar o percentual de incidência. Como 

síntese dos resultados obtidos até o momento, temos as seguintes respostas colhidas em março de 2010 com 20 

estudantes: Filosofar é Conhecer para 08 estudantes (representada pela resposta “é refletir sobre toda e qualquer 

questão”); Filosofar é um Método para 07 estudantes (representada pela resposta “É pensar com lógica”); 

Filosofar é Pensar certo para 02 estudantes (representada pela resposta “É ter propriedade do conteúdo e 

desapego do banal”); Filosofar é Vir a ser para 02 estudantes (representado pela resposta “Insisto em afirmar 

que a filosofia não é. É um eterno vir a ser”) e Filosofar é um Dom para 01 estudante (representado pela resposta 

“Filosofar é um dom dado a poucos do questionamento e do filosofar”). 
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