Relato da experiência da aluna do Colégio Estadual do Paraná - CEP
Participar da VI Olimpíada de Filosofia foi além de apenas conhecer alguns filósofos e obras,
foi uma reflexão de nosso grupo e também de cada indivíduo que participou.
Foi um trabalho intenso e a cada conclusão de tarefa tínhamos o gosto do " quero mais ".
Nossa Professora Orientadora Luciana Teixeira foi excelente. Nos deu tudo apoio e
colaborou incansavelmente para desenvoltura de nosso vídeo.
Fomos recebidos com um enorme carinho no Campus Teixeira Soares- UFPR. Conseguimos
ter um lindo debate na sala em que nos foi designadas com os outros estudantes e com o
professor mediador.
Como estudante secundarista obtivemos um enriquecimento intelectual e uma evolução
pessoal. Prazer imenso!
Integrantes: Hellyn Borim
Larissa Cerqueira Andrade
Maria Eduarda Soares
Patrícia Klechovisk
Sarah Calonaci Lacerda
Professora Orientadora: Luciana Teixeira
Obra: Entre nós- Ensaio Sobre Alteridade
Filósofo: Emmanuel Lévinas.

Relato da experiência dos alunos do Colégio Sesi
Além da oportunidade de expor o trabalho desenvolvido pela equipe sobre a
Interculturalidade de Raul Fornet Betancourt, tivemos o privilégio de aprender um
pouco mais sobre filósofos importantes através da apresentação de colegas de
outras escolas e também debater sobre o assunto. Estes debates nos fizeram
enxergar aspectos atuais da nossa sociedade dos quais não tínhamos notado e
assim, de certa forma, nos estimular a querer ser pessoas mais informadas e
engajadas nos acontecimentos não só do Brasil, mas do mundo e de como o estudo
filosófico tem importância neste meio.
Amanda Distéfano, Emerson Ripka, Gabrielle Friesen, Giovanna Almeida, João
Tomé
e
Maria
Eduarda
Silva
COLÉGIO SESI BOQUEIRÃO

Relato da experiência dos alunos do Colégio Estadual Amyntas de Barros
Relato da participação das alunas: Byanca, Daniele, Elisa e Sandrini, do colégio
Estadual Amyntas de Barros na VI Olimpíada Filosófica, organizada pelo Núcleo de
Estudos e Pesquisas sobre o Ensino de Filosofia (NESEF/UFPR), realizada no
Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná, no dia 19 de outubro de
2018.
A oportunidade de poder ter contato com o ambiente universitário como a UFPR
foi uma experiência única e nova. Ver, debater e participar da Olimpíada Filosófica
com um trabalho de nossa autoria e com jovens iguais a nós, poder conhecer os
trabalhos deles e juntamente novas visões sobre a filosofia, sobre o ato de filosofar,

certamente foi positivo e emocionante. O modo como é organizado e realizado
funciona de maneira incrível, salas menores com uma quantidade pequena de
alunos possibilitou a abertura de um debate mais objetivo e fácil de ser conduzido,
com

destaque

a

orientação

do

professor

presente

na

sala.

Os conhecimentos filosóficos adquiridos na Olimpíada foram muitos, tendo a
oportunidade de debater e conhecer mais sobre filósofos como Kant, Nietzsche,
conhecer a filósofa Simone Beauvoir, e conceitos da filosofia, como Dogma, Política
Grega e ética. Enriquecendo e estimulando o estudo sobre essa ciência.

Alunas: Byanca, Daniele, Elisa e Sandrini, do colégio Estadual
Amyntas de Barros
Relato da experiência dos alunos do Colégio Estadual Pedro Macedo ao
participarem da VI Olimpíada de Filosofia

Grupo 01:
Nós estamos sem palavras para descrever o quão agradável foi fazer o vídeo e
apresentá-lo na UFPR, foi muito produtivo para aprender mais sobre questões
filosóficas e debatê-las em grupo, mostrando diferentes pontos de vista sobre cada
um dos temas. Tivemos uma ótima recepção lá, até com música ao vivo e com um
belo café da manhã.
O nosso grupo gostaria de agradecer a UFPR por ceder o espaço e os
equipamentos necessários para a apresentação de nosso vídeo, e ao
professor Tiago Lacerda por nos apresentar ao evento: VI Olimpíada de Filosofia.
Surgindo uma nova oportunidade na próxima edição da olimpíada de
filosofia nós estaremos ansiosos para participar novamente.
Somos alunos do Colégio Estadual Pedro Macedo – 1ª Série do Curso Técnico em
Informática.
Nomes: Nelson Olech Fragozo da Silva; Igor Caetano Pereira; Giuliano Patrício
Rodrigues; João Vitor Pereira; Guilherme Lopes Oliveira; Gustavo Paulista Silveira e
Rafael Neves.

Grupo 02:
No dia 19/10 tivemos a honra de participar da VI Olimpíada de Filosofia, graças ao
professor Tiago Lacerda que propôs uma experiência incrível e única e assim nos
presenteou com uma troca de conhecimento ao analisar e conhecer os outros temas
dos grupos que lá estavam presentes. Tivemos a chance de conhecer filosofias
novas, opiniões e modos de pensar diferentes, também tivemos nosso espaço de
pensar e opinar sobre um tema que na minha opinião foi maravilhoso conhecer mais
sobre o mesmo. E graças ao tema escolhido pelo nosso grupo juntamente com o
professor (Eutanásia) tivemos a honra de presentear outras pessoas com nossa
pesquisa e conhecimento.
QR Code do Vídeo:

Grupo 03:
A partir da iniciativa do professor Tiago em nos convidar a participar da olimpíada de
filosofia ficamos empolgados, fizemos nosso vídeo (A gravação aconteceu toda em
um dia), foi muita emoção para fazer. No dia da apresentação apenas um do grupo
pode ir, mas a experiência de ter ido lá, conhecer e apresentar para as pessoas
realmente interessadas é inarrável. No final da apresentação teve uma discussão,
ligaram o nosso tema com o tema de outro grupo, essa foi a parte boa de tudo! A
interação com pessoas diferentes foi muito rica, podemos compartilhar
conhecimento... Somos alunos do Colégio Estadual Pedro Macedo, da 2ª série do
Ensino Médio. Nomes: Rhayann, Leonardo, Carolina, Tiago e Guilherme.
QR CODE do Vídeo:

Grupo 04:
Tivemos a oportunidade de participar da VI Olimpíada de Filosofia na UFPR. O
professor Tiago Lacerda nos ajudou a estudar o tema: Suicídio para Durkheim. Foi
uma experiência muito interessante, pois através de várias pesquisas e estudos
sobre o assunto, nos aprofundamos cada vez mais e aprendemos também outros
temas através do compartilhamento de conhecimentos feito na olimpíada. Um dos
pontos positivo foi conhecer a Universidade Federal do Paraná, e debater com todos
os vídeos apresentados. Achamos muito interessante o fato de que todos os temas
dos vídeos se interligavam de alguma forma, mesmo que pareciam ser aleatórios.
Gostamos muito de ter participado e agradecemos a oportunidade. Alunas: Amanda
Tissot n°2, Maria Fernanda n°24, Silvia Fabro n°33, Tayane Victória n°34, Tayná
Victória n°35.

QR Code:

Grupo 05:
Primeiramente gostaria de agradecer ao professor Tiago Lacerda pela oportunidade
de participação na olimpíada de filosofia realizada na Universidade Federal do
Paraná, é muito gratificante saber que há tantos jovens interessados em filosofia,
mas afinal o que é filosofia? Pois como dito por Kant: “aos 80 anos não aprendi
filosofia, mas aprendi a filosofar”, então o que seria a filosofia? Por isso eu gostaria
de agradecer mais uma vez ao professor e a UFPR pela oportunidade de começar a
aprender a filosofar. Nomes: Willian, Paulo, Rafael Ferreira, João, Gabriel.

QR Code do vídeo:

Grupo 06:
Participar da VI Olimpíada filosófica da UFPR proporcionou aos alunos do ensino
médio, limitados ao conteúdo programático, uma experiência dinâmica e
diferenciada sobre o ato de filosofar, abrangendo os horizontes do conhecimento e
aplicando esse novo conhecimento ao cotidiano. O tema que nos foi sugerido,
Simone Weil e a metáfora do hospede, é um assunto que não é apresentado,
tampouco debatido e que merece muito mais visibilidade. A oportunidade de alunos
do Ensino Médio terem contado com tal tema, sendo que nem estudantes de
graduação veem é única e deve ser muito bem aproveitada, sentindo como
aprendizagem para a vida inteira. Por: Ana Júlia Zen e Milena Luiza da Silva.
QR Code:

Grupo 07:
Foi de fato uma experiência única e de fato agradável, acredito que nós
conseguimos expandir nossos conhecimentos a respeito dos temas apresentados e
despertar o nosso interesse pelos mesmos, realmente acho que isso nos ajudará
futuramente a conseguir nos libertarmos da caverna e assim enxergar o mundo
como ele realmente é, através da filosofia. Isso foi muito importante, pois agora nós
reconhecemos que realmente não sabemos de nada, reconhecemos que cada dia,
cada situação pode ser um aprendizado. Gostaríamos de agradecer essa
oportunidade de compartilhar com nossos colegas o que pesquisamos a respeito do
tema apresentado e também de aprender mais sobre o mesmo.
QR Code:

Grupo 08:
A nossa experiência na VI Olimpíada de Filosofia foi extremamente gratificante,
além de ter sido uma forma de adquirir conhecimento muito legal e dinâmico. Com
isso foi possível ver o mundo, em partes, de uma forma muito diferente. Saímos da
“zona de conforto” e nos permitimos ter uma visão filosófica com diversas ideologias
diferentes. Tem vários exemplos filosóficos que o professor nos apresentou, um
exemplo foi o filme Matrix, no qual o professor nos ensinou a ver de forma filosófica
a realidade em nossa volta. Agradecemos a oportunidade única em nossas vidas,
que nos foi proporcionada pela Universidade Federal do Paraná.
QR Code:

Grupo 09:
Nós, alunos do Colégio Estadual Pedro Macedo, estamos muito gratos pela
oportunidade que nos foi dada de participar do evento, foi uma experiência única,
onde tivemos contato com diversos conteúdos e pudemos aprender um pouco sobre
cada um deles. Foi ótimo para o processo de aprendizagem poder participar de
debates tão construtivos, diante de pessoas com argumentos bem construídos. Foi
ótimo para nós descobrirmos essa olimpíada, pois conhecemos vários filósofos e
suas teorias. Foi realmente muito importante adquirir conhecimento sobre o filosofar,
sobre pensar e debater sobre um tema. Não adquirimos apenas conhecimento
filosófico, mas também sobre produção de vídeos. Alunos: Mayara Trevizan Paz,
Kauany Cavalcanti Lemos Coutinho, Leonardo Wingert Braga, Agatha Cristine
Guerreiro, Pedro Gonçalves Classen.
QR Code:

