
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

3º ANO – EM - FILOSOFIA 

 

VOLUME 1 VOLUME 2 

1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 
Situação de Aprendizagem 1 – 

O preconceito em relação à 

Filosofia 

Conteúdos e temas: o 

preconceito em relação à 

Filosofia e a necessidade de 

combatê-lo e superá-lo; o 

caráter histórico desse 

preconceito: os exemplos de 

Tales de Mileto e Sócrates; a 

dimensão política da 

intolerância com a Filosofia e os 

filósofos. 

Competências e habilidades: 

relacionar informações, 

representadas de diferentes 

formas, e conhecimentos 

disponíveis em diferentes 

situações, para construir 

argumentação consistente; 

identificar situações de 

preconceito, particularmente em 

relação à Filosofia e aos filósofos; 

reconhecer a dimensão política 

desse preconceito e posicionar-se 

diante dele; ler, compreender e 

interpretar textos teóricos e 

filosóficos; 

expressar-se por escrito e 

oralmente de forma sistemática; 

elaborar  hipóteses e questões 

com base nas leituras e nos 

debates realizados. 

 

Situação de Aprendizagem 2 – 

Filosofia como atividade reflexiva 

e sua importância 

para o exercício da cidadania 

Conteúdos e temas: a presença 

da Filosofia no cotidiano 

(linguagem, senso comum, bom 

senso, religião 

etc.); a distinção entre o “filósofo” 

que todos somos e o filósofo 

profissional ou especialista; a 

Filosofia 

como reflexão; a importância da 

Filosofia na formação da 

cidadania. 

Competências e habilidades: 

relacionar informações, 

representadas de diferentes 

formas, e conhecimentos 

disponíveis em diferentes 

situações, para construir 

argumentação consistente; 

identificar a presença da Filosofia 

no cotidiano; estabelecer a 

distinção entre o “filosofar” 

espontâneo e o filosofar 

propriamente dito, típico dos 

Situação de Aprendizagem 5 – 

Filosofia e Religião 

Conteúdos e temas: algumas 

relações entre Filosofia, Mitologia 

e Religião. 

Competências e habilidades: 

relacionar informações, 

representadas de diferentes 

formas, e conhecimentos 

disponíveis em diferentes 

situações para construir 

argumentação consistente; 

identificar marcas do discurso 

filosófico e do discurso mitológico; 

ler, compreender e interpretar 

textos teóricos e filosóficos; 

expressar-se por escrito e 

oralmente de forma sistemática; 

elaborar hipóteses e questões a 

partir das leituras e dos debates 

realizados. 

 

Situação de Aprendizagem 6 – 

O homem como ser político 

Conteúdos e temas: política; 

Platão; Aristóteles. 

Competências e habilidades: 

relacionar informações, 

representadas de diferentes 

formas, e conhecimentos 

disponíveis em diferentes 

situações, para construir 

argumentação consistente, ler, 

compreender e interpretar textos 

teóricos e filosóficos; expressar-

se por escrito e oralmente de 

forma sistemática. 

 

Situação de Aprendizagem 7 – 

Platão e a justa desigualdade 

Conteúdos e temas: a política; a 

política na filosofia platônica. 

Competências e habilidades: 

relacionar informações, 

representadas de diferentes 

formas, e conhecimentos 

disponíveis em diferentes 

situações para construir 

argumentação consistente; 

reconhecer a democracia 

como uma forma de regime 

político que precisa ser 

permanentemente aprimorado; 

reconhecer 

o caráter insatisfatório, ingênuo e 

até mesmo ideológico de certas 

explicações normalmente aceitas 

pelo senso comum para o 

problema da desigualdade; 

conhecer e dominar aspectos do 

pensamento de Platão 

Situação de Aprendizagem 1 – 

Filosofia e Ciência 

Conteúdos e temas: Filosofia e 

Ciência: aproximações e  

distanciamentos. 

Competências e habilidades: 

relacionar informações de fontes 

variadas com conhecimentos de 

situações diversas, para construir 

argumentação consistente; 

comparar discurso filosófico  e 

discurso 

científico; aprofundar a 

compreensão sobre o que é 

Filosofia valen do-se de 

comparação com o conceito de 

Ciência; ler, compreender e 

interpretar textos teóricos e 

filosóficos; expressar-se por 

escrito e oralmente de forma 

sistemática; elaborar hipóteses e 

questões com base em leituras e 

debates realizados. 

 

Situação de Aprendizagem 2 – 

O libertarismo 

Conteúdos e temas: introdução 

ao conceito de liberdade; a 

liberdade segundo o libertarismo; 

o livre-arbítrio. 

Competências e habilidades: 

relacionar informações de fontes 

variadas com conhecimentos de 

situações diversas, para construir 

argumentação consistente; 

problematizar a questão da 

liberdade 

e sensibilizar-se quanto à 

relevância de refletir de forma 

sistemática e rigorosa sobre ela; 

identificar as contribuições e os 

limites das concepções de 

liberdade abordadas e posicionar-

se criticamente em relação a elas; 

conhecer e dominar aspectos das 

concepções de liberdade; ler, 

compreender e 

interpretar textos teóricos e 

filosóficos; expressar-se por 

escrito e oralmente de forma 

sistemática; elaborar hipóteses e 

questões com base em leituras e 

debates realizados. 

 

Situação de Aprendizagem 3 – 

O determinismo 

Conteúdos e temas: introdução 

ao conceito de determinismo; o 

fatalismo como expressão do 

determinismo; liberdade e 

providência divina. 

Situação de Aprendizagem 5 – 

Filosofia e Literatura 

Conteúdos e temas: Filosofia e 

Literatura; aproximações e 

distanciamentos. 

Competências e habilidades: 

relacionar informações, 

representadas de formas 

variadas, com 

conhecimentos disponíveis em 

diferentes situações, para 

construir argumentação 

consistente; comparar discurso 

filosófico e discurso literário; 

aprofundar compreensão sobre o 

que é Filosofia em comparação 

com a Literatura; ler, 

compreender e interpretar textos 

teóricos e filosóficos; expressar-

se por escrito e oralmente de 

modo sistemático; elaborar 

hipóteses e questões sobre 

leituras e debates realizados. 

 

Situação de Aprendizagem 6 – 

A felicidade segundo o estoicismo 

e o epicurismo 

Conteúdos e temas: a felicidade 

como tema da Filosofia; o 

estoicismo e a felicidade como 

resignação; 

a felicidade segundo o 

epicurismo; felicidade; para além 

do estoicismo e do epicurismo. 

Competências e habilidades: 

relacionar informações, 

representadas de formas 

variadas, com 

conhecimentos disponíveis em 

diferentes situações, para 

construir argumentação 

consistente; problematizar a 

questão da felicidade, 

reconhecendo a relevância de 

refletir de forma sistemática 

e rigorosa sobre ela; identificar as 

contribuições e os limites das 

concepções de felicidade 

abordadas 

(estoicismo e epicurismo), 

posicionando-se criticamente em 

relação a elas; apropriar-se das 

ideias principais dessas 

concepções e trabalhar com os 

princípios estudados; ler, 

compreender e interpretar textos 

teóricos e filosóficos; expressar-

se por escrito e oralmente de 

forma sistemática; elaborar 

hipóteses e questões sobre 

leituras e debates realizados. 



filósofos especialistas; entender 

que a Filosofia está 

intrinsecamente associada 

a uma atividade reflexiva; ler, 

compreender e interpretar textos 

teóricos e filosóficos; expressar-

se por escrito e oralmente de 

forma sistemática; elaborar 

hipóteses e questões com base 

nas leituras e nos debates 

realizados. 

 

Situação de Aprendizagem 3 – 

A condição animal como ponto 

inicial no processo 

de compreensão sobre o homem 

Conteúdos e temas: o homem 

na natureza; o homem como 

corpo. 

Competências e habilidades: 

relacionar informações, 

representadas de diferentes 

formas, e conhecimentos 

disponíveis em diferentes 

situações, para construir 

argumentação consistente; 

elaborar hipóteses e 

questões com base nas leituras e 

nos debates realizados. 

 

Situação de Aprendizagem 4 – 

A linguagem e a língua como 

características que 

identificam a espécie humana 

Conteúdos e temas: a língua 

como fundadora dos saberes 

coletivos; a língua como criadora 

de realidades; 

e a Filosofia como área 

privilegiada para o cuidado com 

as criações da língua, como lugar 

de reflexão e tratamento da 

linguagem escrita e falada. 

Competências e habilidades: 

elaborar hipóteses para o 

enfrentamento de questões 

relativas aos temas 

deste volume; refletir sobre a 

distinção entre linguagem e 

língua; relacionar pensamento, 

linguagem e língua; refletir sobre 

o papel da língua para a 

produção e preservação de 

saberes coletivos, bem como 

para representar o real e imaginar 

diferentes realidades 

e operar com os conceitos 

platônicos trabalhados; ler, 

compreender e interpretar textos 

teóricos e filosóficos; 

expressar-se por escrito e 

oralmente de forma sistemática; 

elaborar hipóteses e questões a 

partir 

das leituras e dos debates 

realizados. 

 

Situação de Aprendizagem 8 – 

A desigualdade segundo 

Rousseau 

Conteúdos e temas: 

desigualdade natural e 

desigualdade social segundo 

Rousseau; o ser humano no 

estado de natureza: aspectos 

físicos e morais; a propriedade 

como origem da desigualdade 

segundo Rousseau; a 

recuperação da igualdade 

(formal) por meio do contrato 

social e os limites da igualdade 

formal. 

Competências e habilidades: 

relacionar informações, 

representadas de diferentes 

formas, e conhecimentos 

disponíveis em diferentes 

situações para construir 

argumentação consistente; 

distinguir a perspectiva 

de Platão (natureza) da 

concepção de Rousseau 

(convenção) acerca da 

desigualdade social; 

compreender a argumentação de 

Rousseau acerca da origem da 

desigualdade e de como superá-

la por meio do contrato social; 

problematizar o papel social do 

Estado e das leis; ler, 

compreender e interpretar textos 

teóricos 

e filosóficos; expressar-se por 

escrito e oralmente de forma 

sistemática; elaborar hipóteses e 

questões a 

partir das leituras e dos debates 

realizados. 

Competências e habilidades: 

relacionar informações de fontes 

variadas com conhecimentos de 

situações diversas, para construir 

argumentação consistente; 

problematizar a questão da 

liberdade e sensibilizar-se quanto 

à relevância de refletir de forma 

sistemática e rigorosa sobre 

ela; identificar as contribuições e 

os limites das concepções de 

liberdade, tendo em vista a 

concepção determinista de 

realidade; ler, compreender e 

interpretar textos teóricos e 

filosóficos; 

expressar-se por escrito e 

oralmente de forma sistemática; 

elaborar hipóteses e questões 

com 

base em leituras e debates 

realizados. 

 

Situação de Aprendizagem 4 – 

A concepção dialética da 

liberdade 

Conteúdos e temas: introdução 

ao conceito de dialética; 

concepção dialética da liberdade. 

Competências e habilidades: 

relacionar informações de fontes 

variadas com conhecimentos de 

situações diversas, para construir 

argumentação consistente; 

apreender o conceito de dialética, 

em suas diferentes acepções, 

articulando-o com a questão da 

liberdade; identificar as 

contribuições e os limites das 

concepções de liberdade 

abordadas e posicionar-se 

criticamente em relação a 

elas; trabalhar com os conceitos e 

as teorias dos autores estudados; 

ler, compreender e interpretar 

textos teóricos e filosóficos; 

expressar-se por escrito e 

oralmente de forma sistemática; 

elaborar 

hipóteses e questões com base 

nas leituras e debates realizados. 

 

Situação de Aprendizagem 7 – 

Ser feliz é preciso 

Conteúdos e temas: valores 

associados à felicidade; entraves 

à felicidade; aspectos biológicos, 

psicológicos e sociais da 

felicidade. 

Competências e habilidades: 

relacionar informações, 

representadas de formas 

variadas, com 

conhecimentos disponíveis em 

diferentes situações, para 

construir argumentação 

consistente (Enem); 

problematizar o tema felicidade, 

tendo em vista questões da 

sociedade brasileira 

contemporânea, 

e sensibilizar-se quanto à 

relevância de refletir de forma 

sistemática e rigorosa sobre tais 

questões; ler,  compreender e 

interpretar textos teóricos e 

filosóficos; expressar-se por 

escrito e oralmente de forma 

sistemática; elaborar hipóteses e 

questões sobre leituras e debates 

realizados 

. 

Situação de Aprendizagem 8 – 

Felicidade e  o compromisso: 

consigo e com o outro 

Conteúdos e temas: condições 

pessoais e sociais para a 

felicidade; ser feliz com o outro; 

felicidade 

como responsabilidade pessoal e 

social. 

Competências e habilidades: 

relacionar informações, 

representadas de formas 

variadas, com conhecimentos 

disponíveis em diferentes 

situações, para construir 

argumentação consistente 

(Enem); 

discutir as condições pessoais e 

sociais para a felicidade; 

expressar-se por escrito e 

oralmente de forma 

sistemática; elaborar hipóteses 

tomando-se por base as questões 

desta Situação de Aprendizagem. 

 

 


