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É possível trabalhar Filosofia com jovens do Ensino Médio de forma dinâmica e 

atualizada sem deixar de lado o vasto conteúdo filosófico nem banalizar a disciplina? - movido 

por essa indagação, o professor Uanderson elaborou um projeto que entrelaçou um campo 

antigo do conhecimento com o que há de mais atual na esfera da produção humana, a 

Tecnologia.  

Imagine conhecer um pouco mais sobre a Filosofia grega assistindo ao programa 

“Domingão do Platão”, acessar o pensamento de Freud aventurando-se em “Alice no país da 

loucura”, acompanhar as entrevistas de políticos da cidade e de pessoas comuns falando sobre 

temas diversos no “Jornal Filosofia da Política”, atualizar a alegoria da caverna de Platão 

assistindo ao curta-metragem “A mente do acorrentado”.  

Na TV Filosofia os alunos construíram e compartilharam os conhecimentos construídos 

durante aulas que lhes ensinaram a filosofar. A criação de vídeos com os temas e conceitos 

estudados exigiu análises da programação televisiva, seus diferentes gêneros e formatos 

(filmes, séries, documentários, telejornais etc.) e atenção especial aos destinatários das 

produções: outros jovens do Ensino Médio que quisessem aprender mais sobre Filosofia.  

Além de serem desafiados a definir temas – podemos falar sobre a lógica aristotélica?, 

e adaptar a alegoria da caverna ao uso do celular?, será que dá para trabalhar a visão positiva 

do sofrimento para Nietzsche? -, os alunos tiveram que elaborar roteiros precisos e detalhados 

que foram acompanhados, par e passo, pelo professor.  

A Filosofia tomou as ruas, as casas e a comunidade escolar de Ipatinga. Praças da 

cidade se tornaram espaço de debate como na Grécia Antiga. Familiares, vizinhos, transeuntes, 

políticos, bombeiros, policiais se transformaram em entrevistados ou personagens. Houve até 

making off com erros de gravação.  

A exibição dos trabalhos deixou pais e professores impressionados e os vídeos se 

tornaram parte de um banco que pode ser acessado por professores, por jovens e demais 

interessados.        

 


