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Resumo: O projeto Olimpíadas de Filosofia consiste na realização de atividades de cunho 
filosófico, em comunidade de investigação, tornando possíveis debates e apresentações 
orais e artísticas, promovidas por alunos. Essas atividades são embasadas em um tema 
geral pré estabelecido pela organização da Olimpíada de Filosofia do Rio Grande do Sul. O 
projeto tem como objetivos principais a contribuição da Filosofia à formação de todos os 
envolvidos, visando o estimulo do espírito crítico e dialógico e a fomentação da interface 
entre a Filosofia e as outras áreas do conhecimento, atendendo a proposta de Ensino 
Médio Integrado. Durante o ano foram realizadas diversas atividades didáticas no IFRS – 
Câmpus Osório, como, por exemplo, oficinas de filosofia voltadas a jovens de ensino 
fundamental, possibilitando a estes, um primeiro contato com a Filosofia; e oficinas 
temáticas destinadas à comunidade interna, proporcionando a socialização de 
conhecimentos entre alunos e servidores. No segundo semestre, foi realizada a primeira 
etapa pré-olímpica das Olimpíadas de Filosofia do RS, na Câmara dos Vereadores, no 
município de Osório. As atividades desenvolvidas nesta etapa possibilitaram a integração 
da comunidade interna e externa do campus, a fim de incentivar a troca de conhecimento 
entre alunos e professores das diferentes escolas envolvidas. Os trabalhos realizados nas 
oficinas, posteriormente, foram socializados em apresentações de cunho teórico e artístico. 
Essas atividades tiveram, também, papel importante na formação desses jovens como 
cidadãos críticos e questionadores, uma vez que incentivam uma postura filosofante em 
relação a situações do dia a dia desses estudantes. As atividades desenvolvidas pelo 
projeto têm o diferencial de não incentivar a competitividade entre os participantes, o que 
desenvolve nos mesmos um senso de cooperação e investigação solidaria, estimulando o 
pensamento individual e coletivo.  


