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O projeto de extensão Olimpíadas de Filosofia – Câmpus Canoas visa realizar atividades
preparatórias para as Olimpíadas de Filosofia do Rio Grande do Sul, denominadas atividades
pré-olímpicas, que se resumem em: diálogos e debates em torno do tema; produção de textos e
demais trabalhos relacionados ao tema. As atividades pré-olímpicas possuem periodicidade
mensal e envolvem os alunos do Câmpus Canoas e de escolas estaduais dos bairros vizinhos,
além de estarem abertas à toda a comunidade. A ação de extensão, Olimpíadas de Filosofia Câmpus Canoas, tem manifestado ser uma importante forma de união com a pesquisa e o
ensino, por constituir-se como uma metodologia de ensino de filosofia e promover a autonomia e
protagonismo dos estudantes na pesquisa e na produção de saberes. Devido a essa liberdade e
protagonismo, no ano de 2014 evidenciou-se o encantamento dos alunos do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Câmpus Canoas ao participarem
das VII Olimpíadas de Filosofia do Rio Grande do Sul realizadas em Osório. Por isso, no ano de
2015 planejamos ampliar a participação de nossos alunos nas VIII Olimpíada de Filosofia do Rio
Grande do Sul, a ser realizada em Bento Gonçalves, e também, abrir a possibilidade dos alunos
de ensino médio das escolas estaduais dos bairros vizinhos participarem. Diante disto, o projeto
objetiva a preparação dos discentes dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFRS –
Câmpus Canoas, bem como alunos de ensino médio das escolas estaduais dos bairros Igara e
Guajuviras do município de Canoas - RS, para participarem da VIII Olimpíada de Filosofia do Rio
Grande do Sul. Assim, o projeto também tem como objetivos: fomentar o espírito crítico e o
dialógico entre os estudantes; desenvolver o aprimoramento das habilidades de ler e escrever
textos filosóficos; construir ambientes de intercâmbio cultural. A Olimpíada de Filosofia, refere-se
a um evento que promove a realização de atividades de cunho filosófico, de ordem cooperativa e
colaborativa, portanto, não competitiva. As Olimpíadas também propõem alguns objetivos
educativos como: desenvolver nos participantes capacidades e atitudes reflexivas para um
pensamento autônomo; expandir o pensamento criativo; aprofundar o pensamento crítico, lógico
e argumentativo; promover o pensamento solidário; desenvolver habilidades necessárias para o
trabalho de discussão, recorrendo aos textos filosóficos. Considerando o desenvolvimento deste
projeto de extensão, concluímos que a Olimpíada de Filosofia com suas etapas pré-olímpicas, é
um excelente articulador que representa a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
A ação de extensão ao mesmo tempo que constitui uma metodologia de ensino de filosofia,
possibilita a pesquisa e a produção de conhecimento pelos estudantes.
Palavras-chave: Olimpíada De Filosofia. Extensão. Metodologia De Ensino. Ensino De Filosofia.
*Orientador

Semex em Resumos, Bento Gonçalves - RS, n. 3, nov. 2015

