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Apresentação
Querido(a) professor(a), temos o prazer de apresentar esta proposta como um
instrumento pedagógico para educar em valores. Esse material resulta da dissertação de
mestrado prossional intitulada “A construção da personalidade moral por meio de jogos de
regras em estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental” que se encontra disponível na
página do programa de Pós-graduação em Docência para Educação Básica da Faculdade
de Ciências da UNESP campus de Bauru*.
As sequências didáticas – SDs – presentes nesse livro partem de uma abordagem
psicogenética, lúdica e dialógica, promovendo a participação ativa dos estudantes e a
construção de personalidades morais aptas à autonomia, fundamentadas em valores
universalmente desejáveis como a justiça, a generosidade e a honestidade.
Na educação em valores a atitude do(a) professor(a) aparece como o aspecto central
na formação humana. As atividades formativas propostas nas ocinas das SDs partem de
um conceito de educação em valores sensível às situações conitantes presentes no
cotidiano em que há uma controvérsia de valores e a sua solução não é absolutamente
clara.
Por essa razão, recomenda-se que o(a) professor(a) durante as rodas de conversa e
as construções conceituais mantenha uma posição neutra quando o tema da discussão
evidenciar valores cuja adoção depende de decisões pessoais não generalizáveis, como
certas formas de vida, escolhas prossionais, maneiras de viver a sexualidade ou crenças.
Nas discussões que envolvam valores universalmente desejáveis como a justiça,
generosidade, o diálogo, a honestidade e a democracia, recomenda-se que o(a)
professor(a) manifeste seu posicionamento a favor de tais valores.
Considera-se importante que o(a) professor(a) mantenha uma atitude de aceitação
acolhedora e positiva a respeito de tudo aquilo que percebe nos estudantes e que reconheça
as demais pessoas como valiosas, independentemente de sua condição, atitudes ou
sentimentos. Ademais, o(a) docente deve manter uma atitude autêntica e coerente com seus
valores, compartilhando com os estudantes o que sente e deseja sem contradições.
Nesse contexto, o(a) professor(a) desempenha o papel de ajudar os estudantes a
encontrar soluções adequadas e satisfatórias para seus conitos a partir de situações
lúdicas, dialógicas e reexivas em que os estudantes têm a possibilidade de construir suas
potencialidades e suas personalidades de forma autônoma, fundamentadas em valores
*Link da página: https://www.fc.unesp.br/#!/ensino/pos-graduacao/programas/mestrado-prossional-em-docencia-para-aeducacao-basica/dissertaes-e-produtos/
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universalmente desejáveis.
Para aprimorar o manuseio desse livro, apresentamos a seguir as seções que o
compõe.

Esta é a seção inicial de cada SD onde se apresenta o jogo com suas regras.

Nesta seção você encontra as informações especícas de cada ocina: tempo de
duração, local de realização, organização dos estudantes e recursos necessários.

Aqui apresentamos os objetivos de cada ocina.

Nesta seção apresentamos o passo a passo das atividades propostas aos
estudantes durante as ocinas.

Esta é a seção onde são encontrados os fundamentos teóricos para o maior
enriquecimento das construções conceituais e dos diálogos propostos nas ocinas,
a m de ampliar e aprofundar os conhecimentos do(a) professor(a) sobre o
assunto abordado.

Nesta seção há sugestões de materiais de apoio ou complementares para o
desenvolvimento das ocinas, garantindo o desenvolvimento e o dinamismo das
ocinas.

Além dessas seções, o livro conta com balões de fala com sugestões de
questionamentos para os momentos de rodas de conversas organizadas pelo(a)
professor(a) em torno das situações lúdicas vivenciadas e das problematizações das
construções conceituais e com uma lousa em que se apresenta em uma linguagem clara e
objetiva a construção conceitual a ser realizada ou apresentada pelo(a) professor(a) com os
estudantes.
Aproveite esse material, ampliando-o e ajustando-o de acordo com as necessidades
de suas unidades escolares e de seus grupos-classes.
Bauru, março de 2021.
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Introdução
Esta proposta de educação em valores direciona-se às crianças a partir dos oito anos
de idade, pois de acordo com os estudos realizados por Piaget (1932/1994) a respeito do
desenvolvimento do juízo moral nas crianças é neste período que a criança passa a ter
interesse social ao interagir com seus pares, surgindo à necessidade de estabelecer acordos
mútuos e a observação de regras comuns, havendo uma maior preocupação com a justiça
de modo que a igualdade vai se estabelecendo progressivamente.
Neste material os jogos de regras são o meio desencadeador de práticas morais que
exigem e incorporam valores ao mobilizar a atuação dos procedimentos da consciência
moral e os guias de valor que ajudam as crianças a enfrentar situações morais
controvertidas, buscando responder ao interesse de todos os envolvidos no problema em
questão. Assim, a vivência lúdica concede um espaço oportuno e contextualizado para a
aprendizagem moral mediada pelos conceitos de valores, pelas normas sociais e pelos
princípios do procedimento da inteligência moral (PUIG, 2004).
O material foi construído a partir do modelo metodológico da SD que organiza as
atividades de ensino em função de núcleos temáticos e procedimentais em que o
conhecimento é construído processualmente.
A escolha pela SD como modelo metodológico que conduzirá o processo de
construção da personalidade moral das crianças foi motivada por sua abertura à
criatividade, exibilidade e liberdade que o educador e a educadora necessitam para
adequar a proposta à sua realidade.
Assim, os passos didáticos propostos não aparecem como uma sequência rígida,
mas sim como um direcionamento da organização do processo de ensino e aprendizagem
que conduz à construção da personalidade moral. A decisão por qual jogo de regra, quais
estratégias e recursos e quais valores aparecem como mais adequados para integrar as
ocinas ca a critério do professor e da professora com base nas características do grupo de
estudantes, dos recursos didáticos disponíveis e das informações obtidas na produção inicial
(LIBÂNEO, 1994).
Dessa forma, as SDs se organizam em torno da apresentação da situação que
tem como objetivo despertar o interesse dos educandos para os temas morais, nesse
momento o o(a) professor(a) faz uma explanação sobre o jogo de regra a ser vivenciado
pelas crianças, explicando suas regras, construindo de forma coletiva aquelas regras que
5

não estão claras para o funcionamento do jogo ou que possibilitem um jogo justo e
explicitando os objetivos das atividades propostas.
Em seguida, propõe-se a produção inicial em que se realiza a vivência lúdica,
momento oportuno para suscitar o aparecimento de situações conituosas, exigindo do
grupo, de forma pessoal e coletiva, a coordenação de diferentes pontos de vistas, o
estabelecimento de acordos mútuos com base na cooperação, na justiça, na generosidade e
na honestidade e na mobilização dos procedimentos da consciência moral e dos guias de
valores.
A partir das informações adquiridas na produção inicial propõem-se as ocinas
com a nalidade de problematizar a experiência lúdica com vistas a desenvolver a formação
dos procedimentos da consciência moral. Neste momento, o professor ou a professora
desempenha um papel fundamental ao suscitar a reexão, a compreensão crítica, a tomada
de consciência, o autoconhecimento, a sensibilidade moral e atuação coerente aos valores.
Ao término dos trabalhos desenvolvidos ao longo das ocinas, os estudantes são
convidados a participar novamente da situação lúdica a m de colocarem em prática os
recursos aprendidos para enfrentar experiências morais, o que possibilita aos professores ou
professoras e às próprias crianças realizarem uma avaliação dos progressos
conquistados.
As ocinas que compõem as SDs estão estruturadas em atividades que exigem a
colocação em prática dos procedimentos da consciência moral de forma habitual e em meio
a situações socioculturais controvertidas presentes no contexto em que as crianças
participam.
O envolvimento das crianças nas práticas morais possibilitadas pelas ocinas
mobiliza todas as dimensões da personalidade simultaneamente, de modo que os
educandos vão pouco a pouco desenvolvendo as capacidades de transformarem seu meio
cultural de forma autônoma, fazendo o uso de determinadas práticas culturais e dos
procedimentos da consciência moral para solucionar problemas morais em diferentes
situações e contextos (PUIG, 2004).
Além disso, as práticas morais que permeiam as ocinas contribuem para a
construção de aprendizagens relacionadas ao domínio conceitual e vivencial dos valores
morais universalmente desejáveis, assim os professores e professoras ensinam a viver os
valores entrelaçando-os aos seus signicados conceituais, uma vez que:
Aprender o que signicam certos conceitos de valores é dar nome à realidade, é ser
capaz de generalizá-la, de evocá-la, imaginá-la, desejá-la, de converter os
conceitos de valores em critérios de avaliação e direção moral. Em suma, de
converter os conceitos de valor em ferramentas morais (PUIG, p. 82, 2004).
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As práticas morais viabilizadas pelas ocinas produzem ainda o sentimento de
pertencimento à coletividade ao mesmo tempo em que desenvolve a identidade moral.
Nesse sentido, a participação das crianças nos jogos de regras propicia a construção de suas
personalidades morais.
Dessa forma, a escola aparece como uma instituição social que busca orientar e
garantir à atividade humana o alcance de objetivos valiosos de vida, tornando seu sentido
compreensível aos estudantes ao mesmo tempo em que mobiliza as práticas morais que
exigem a construção de signicados e destrezas e que possibilitam formas de se conduzir, de
conviver e de se realizar como pessoa (PUIG, 1998a).
A partir dos jogos de regras selecionados no site do Mapa do Brincar (2011) foram
construídas três SDs organizadas em função dos núcleos temáticos valorativos justiça,
generosidade e honestidade e em função das práticas procedimentais e substantivas de
deliberação, reexividade, valores e normas que unem os procedimentos da consciência
moral aos guias de valores.
Elegemos esses valores morais como eixos temáticos das SDs por eles
corresponderem à possibilidade de se transmutar a crise de valores instaurada em nossa
sociedade que permeia todos os espaços e relações nela estabelecidas, uma vez que
convivemos em uma sociedade marcada pelas mais diversas formas de injustiças e da busca
obstinada pelos próprios interesses que leva muitas pessoas a agirem de maneira
intencionalmente enganosa a m de obter benefícios em relação aos demais. Nesse
contexto, as relações humanas estão sendo transpassadas pela desconança, pela
violência, pela instabilidade, pela intolerância, pelo egoísmo e pela corrupção
(DELLAZZANA-ZANON et al., 2013; MENIN et al., 2014; RAVA, 2014).
Essa proposta é permeada pela compreensão crítica em que se incentiva o
desenvolvimento de aptidões dialógicas de toda a turma ao envolvê-la em um problema
moral, despertando o compromisso em uma troca de razões argumentativas que se
aproxime de uma compreensão recíproca na busca de acordos justos e racionalmente
motivados.
Ao longo das ocinas que compõem este material são propostas atividades que
favorecem a formação e o uso dos procedimentos da consciência moral (conhecimento,
pensamento, sentimento e atuação) alinhados aos guias de valores (ideias morais,
tecnologias do eu, modelos, pautas normativas e instituições sociais).
Nesse sentido, são dedicados momentos para desenvolver o autoconhecimento a
partir da claricação de valores que prioriza o desenvolvimento de processos pessoais de
7

valoração, em que os estudantes participam de forma ativa e protagonizada do processo de
escolha pessoal dos valores que desejam tornar seus.
Por essa razão, as ocinas dedicadas à claricação de valores buscam auxiliar a
criança a conhecer o que ela valoriza, minimizando a confusão de valores e apoiando a
adoção de um conjunto consistente de valores que possam guiar sua vida. Nessas ocinas a
ação do professor ou da professora se direciona ao incentivo do processo de valoração de
seus educandos por meio de uma atitude reexiva que permita que estes cheguem à tomada
de consciência de quais são realmente os seus valores para que possam sentir-se
responsáveis e comprometidos com eles (PUIG, 1998b).
Assim, a postura do docente ou da docente ao orientar esse processo de tomada de
consciência dos estudantes quanto à escolha do conjunto de valores que os torna seu não
deve ser entendido como rígido e xo, mas sim como “submetidos a sucessivas modicações
provocadas pelas distintas experiências que vive cada pessoa e pela relação que estabelece
com seu meio sociocultural” (PUIG, 1998b, p. 38).
A claricação de valores, portanto, é permeada pelo processo de valoração em que o
essencial não são os valores por si mesmos, mas a capacidade da criança perceber, adquirir
e idealizar valores que lhe proporcionem o autoconhecimento e o aperfeiçoamento de suas
relações com os outros, tornando-as mais positivas e satisfatórias (PUIG, 1998b).
Desenvolve-se também um trabalho em torno do conhecimento dos outros por meio
do diálogo estabelecido com o professor ou a professora e os colegas da turma onde as
crianças têm a possibilidade de desenvolver a capacidade de conhecer as razões e os
valores alheios sem confundir-se com eles.
Em outras ocinas são desenvolvidos os procedimentos para a autorregulação a
partir de atividades que permitem a análise reexiva dos valores eleitos e das atitudes
durante a experiência lúdica, de modo que as crianças são desaadas a planejar estratégias
para transformar os aspectos de suas condutas que necessitam ser modicados para tornála coerente.
Esse planejamento se inicia com a identicação do tipo de problema que se pretende
solucionar, prosseguindo para a avaliação e formulação de alternativas inteligíveis e
concretas com base no compromisso constante de auto-observação e autoavaliação de sua
atuação em situações moralmente conituosas presentes no cotidiano.
Essas atividades exigem da criança o uso das tecnologias do eu que são mobilizadas
pelas práticas reexivas e autorreexivas realizadas por meio de conversas formativas entres
seus pares e o professor ou a professora, de um exame de consciência e da
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observação da própria conduta que contribuem para a formação da autorregulação,
possibilitando à criança o alcance de uma transformação de si mesma que sinaliza uma
forma de ser e viver coerentes (PUIG, 1998a).
Há momentos de aprendizagem de valores em que os educadores e educadoras
dedicam-se a ensinar de forma explícita o conceito dos valores justiça, generosidade e
honestidade onde os estudantes alcançam o domínio conceitual dos valores a partir de uma
tarefa construtiva que advém de suas ideias morais prévias e culmina nos conceitos e teorias
éticas que descrevem e projetam a moralidade humana, de modo que as crianças
aprendem a nomeá-lo, generalizá-lo, evocá-lo, imaginá-lo e desejá-lo, convertendo-o em
um critério de avaliação e direção moral (PUIG, 2004).
Por se tratar de uma proposta de educação em valores problematizadora algumas
ocinas desta SD são dedicadas ao trabalho com os contravalores injustiça e trapaça que
buscam mobilizar nos estudantes a prática do conjunto de valores adotados como seus e as
elaborações construídas nas ocinas anteriores.
Para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem de valores morais são
propostas atividades que exigem a atuação do juízo moral a partir de situações hipotéticas
fundamentadas nas experiências cotidianas e sociocultural das crianças em forma de
dilema, incentivando-as a apresentarem suas razões para justicar a correção ou a
incorreção das opiniões e condutas morais relacionadas à situação de conito em questão,
levando-as a preferir uma postura em detrimento da outra, aproximando-se de juízos justos,
solidários e cuidadosos em relação aos demais (PUIG, 1998a).
A proposição de atividades que evocam a expressão de juízos morais respeita o
período de desenvolvimento do juízo moral no qual as crianças se encontram: a
heteronomia. A partir da postura problematizadora exercida pelo educador ou pela
educadora abre-se a possibilidade de a criança elaborar progressivamente critérios mais
aperfeiçoados de raciocínio, capacitando-a a aplicá-los com mais facilidade e coerência em
situações cotidianas variadas. Dessa forma o processo educativo dialógico e
problematizador possibilita à criança uma maior aproximação à autonomia moral (PUIG,
1998a).
São propostas também atividades de dramatização (role playing) em que as crianças
são desaadas a participar de situações que requeiram um desfecho em que o valor em
estudo esteja presente. Essa proposta exige da criança o processo de descentração cognitiva
por meio da troca de papéis e da coordenação de diferentes pontos de vista (PUIG, 1998b).
Em outros momentos alinhamos os procedimentos da consciência moral com os
9

guias de valor baseados nas pautas normativas em que as crianças passam a conhecer,
interpretar e compreender os critérios valiosos que orientam e organizam as relações
humanas ao redor do mundo e em nosso país. Apresentam-se também modelos morais que
representam de forma totalmente encarnada e concreta uma maneira de realizar valores
por meio de biograas públicas, de narrativas literárias e da exibição de curtas-metragens.
A abordagem baseada em modelos é mediada por diálogos problematizadores
conduzidos pelo educador ou pela educadora, proporcionando espaços de reexividade
entre os educandos que e a partir dos questionamentos e das razões e argumentos
defendidos têm a oportunidade de realizarem uma autoavaliação e uma avaliação a
respeito do cuidado despendido sobre si mesmo e sobre os demais (PUIG, 1998a).
Propõem-se também um trabalho referente aos sentimentos e as emoções dos
estudantes permeado pela reexão sobre questões que os fazem sentir de diferentes formas
e que possibilite a adoção de atitudes e compromissos pessoais que coincidam com os
sentimentos experimentados e as opiniões formuladas. Nessas ocinas o trabalho é
realizado com base na simulação onde os professores e professoras oferecem aos
estudantes oportunidades de vivenciar experiências moralmente signicativas sobre
situações reais dicilmente acessíveis de outro modo.
Ao unir a experiência simulada à reexão este método torna possível a reconstrução
de ideias e valores e o conhecimento de si mesmo e dos demais, o que requer do professor
ou da professora a criação de um clima positivo na classe, a apresentação e o
desenvolvimento de experiências simuladas que permitam vivenciar determinadas situações
reais e a organização de um momento para a análise e a reexão das experiências, dos
sentimentos provocados e a realidade que pretende mostrar, permitindo a transposição de
aquisições para outros contextos (PUIG, 1998b).
Ademais, foram planejadas atividades que possibilitam às crianças a participação
em situações e experiências morais que mobilizam a manifestação de sua sensibilidade e
emoção, direcionando-as para reconhecimento dos conitos morais e para sentir-se
afetado por eles, tornando a realidade mais perceptível, motivando um agir coerente aos
valores universalmente desejáveis, contribuindo para a construção da personalidade moral
e para a convivência coletiva.
Esse material revela-se como um recurso para o processo de ensino e aprendizagem
interessado em construir personalidades morais aptas à autonomia que concede espaço
para a criatividade, exibilidade e liberdade dos professores e professoras para redirecionar
o percurso com vistas a responder às situações didáticas especícas de seu contexto.
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Esperamos que este material auxilie e incentive os professores e professoras a
incorporar, propor e aperfeiçoar práticas de educação moral em suas rotinas e projetos e
que sejam suscitadas alterações qualitativamente positivas na construção da personalidade
moral das crianças, conduzindo-as em direção à autonomia.
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Sequência Didática
A construção da identidade moral

Sequência didática: A construção da identidade moral

Valor: Justiça
A primeira SD do programa de intervenção para construção da personalidade moral
das crianças tem como nalidade construir a identidade moral dos estudantes por meio de
ocinas que possibilitem a tomada de consciência de que todo juízo e ação humana são
motivados por valores.
Para alcançar este m propomos o trabalho com o valor justiça, considerado o mais
completo e racional de todos os valores e imprescindível para convivência humana em
sociedades plurais e democráticas.
Nesse sentido, selecionamos o jogo “Quem sou eu?”, um jogo típico da região
centro-oeste paulista.

Jogo "Quem sou eu?"
Neste jogo os participantes têm que pensar em personagens do cinema,
da televisão, dos livros ou das histórias em quadrinhos e colocar seus nomes em
um papel que é depositado em uma caixa.
Em seguida, são escolhidas duas crianças para sortear o nome de um
personagem e sair da sala para combinar a mímica que elas vão improvisar
para que os participantes possam identicar quem é o personagem.
Depois de pensar a mímica, a dupla retorna para a sala e pergunta:
“Quem sou eu?”. A dupla que acertar faz um novo sorteio de personagem. Se
nenhum participante adivinhar, a dupla sorteia outro personagem e recomeça.
Ganha o jogo a dupla que conseguir adivinhar mais nomes de
personagens.

Ocina 1
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula.
Organização dos estudantes: Durante a preparação do jogo a turma deve estar
organizada individualmente e durante o jogo em duplas.
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Sequência didática: A construção da identidade moral
Recursos necessários: - Encarte 1 para cada estudante;
- Pedaços de papel para escrever o nome dos personagens a serem sorteados;
- Uma caixa pequena ou uma lata encapada para colocar o nome dos personagens.

- Identicar valores associados à sua identidade por meio de manifestações de suas
preferências;
- Participar junto com o(a) professor(a) e os demais colegas de classe, na elaboração de
regras de jogo que possam otimizar a dinâmica do grupo e que sejam aplicáveis no âmbito
da sala de aula;
- Produzir argumentos com critérios que defendam as regras ou a coletividade, adotando
soluções coincidentes com os valores universalmente desejáveis;
- Participar de atividades de grupo, respeitando suas normas e assumindo as
responsabilidades como um membro;
- Dialogar respeitando os turnos da fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Manifestar a opinião nos debates que se organizam no grupo-classe;
- Apresentar argumentos e razões que justiquem a opinião pessoal diante de conitos de
valores reais ou hipotéticos;
- Respeitar pontos de vista diferentes dos próprios e aceitar que as pessoas os manifestem;
- Descrever situações que se percebem como conitantes nos distintos âmbitos da relação
pessoal.

Inicie a primeira ocina desta SD conversando com os estudantes sobre a proposta
do jogo “Quem sou eu?” e explicando suas regras.

Atividade 1: A primeira atividade consiste numa etapa preparatória para o
desenvolvimento do jogo. Para realizá-la é importante que os estudantes estejam
organizados individualmente a m de evitar a descoberta dos personagens antes do jogo.
Entregue para cada criança a Encarte 1 e explique que ela escolherá seu
personagem favorito, ou seja, aquele personagem que ela mais se identica, justicando
a motivação de sua escolha e representando-o gracamente.
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Conforme as crianças forem terminando o encarte 1, recolha-o e entregue um
pedaço de papel, pedindo para a criança escrever o nome do personagem escolhido,
dobrando-o e colocando-o na caixa ou na lata para o momento do jogo.

Atividade 2: A segunda atividade consiste na vivência do jogo “Quem sou eu?”.
Para isso, o(a) professor(a) explicará as regras do jogo de forma clara e objetiva.
Sugerimos que o(a) professor(a) construa com as crianças duas regras que não estão
presentes no jogo: (A) a regra para a formação das duplas e (B) a regra para decidir a
primeira dupla a iniciar o jogo.
Depois de construir e legitimar as regras de forma coletiva, o jogo deve ser
iniciado. Durante a sua realização o(a) professor(a) observará as situações conitantes
suscitadas no jogo a serem problematizadas posteriormente.

Atividade 3: Finalize a primeira ocina dessa SD com uma roda de conversa a
partir da vivência lúdica, levantando as seguintes questões para discussão e reexão:

O que vocês sentiram ao participar deste jogo?

O que vocês mais gostaram neste jogo?

Quais foram as diculdades encontradas?

Como podemos resolver essas diculdades?

Ocina 2
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula.
Organização dos estudantes: A turma deve estar organizada individualmente.
Recursos necessários: - Encarte 1 de cada estudante realizado na ocina anterior;
- Encarte 2 para cada estudante;
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- Cartolina ou papel manilha;
- Canetões coloridos;
- Fita adesiva.

- Conhecer e usar adequadamente alguns dos conceitos morais básicos, assim como os
principais termos que designam valores;
- Dialogar respeitando os turnos da fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Identicar valores associados à sua identidade por meio de manifestações de suas
preferências;
- Reetir sobre o próprio comportamento em diferentes âmbitos de relação (família, escola,
amigos e outros);
- Hierarquizar os valores associados às representações de si.

A segunda ocina desta SD prossegue com as atividades realizadas na ocina
anterior.

Atividade 1: Construa dois cartazes com cartolina ou papel manilha, um com o
título "VALORES" e o outro intitulado "CONTRAVALORES". Cole os dois cartazes na
lousa. Explique aos estudantes o que são valores e contravalores.
Depois da explicação, entregue para os estudantes o Encarte 1 realizado pelos
estudante na primeira ocina. Convide as crianças a compartilharem suas produções, em
que cada uma apresentará a seus colegas o personagem escolhido e os valores a ele
associado.
Ao término de cada apresentação peça para cada estudante escrever no cartaz o
valor (o que apreciam) e o contravalor (o que não apreciam) no personagem escolhido. Ao
nal das apresentações haverá uma lista de valores e contravalores da turma.

Mas anal, o que são valores?
Os valores são “[...] guias de conduta que atuam quando o sujeito deve confrontarse com situações complexas; [...] critérios de conduta úteis para orientar-se em situações
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difíceis e controversas” (PUIG, 1998a, p. 37).
De acordo com Puig (1998a) os valores não possuem um caráter estático por
serem submetidos a sucessivas modicações provocadas pelas distintas experiências que
vive cada pessoa e pela relação que estabelece com seu meio sociocultural.
Nesse sentido, o(a) professor(a) tem a missão de ajudar os estudantes a
perceberem, adquirirem e idealizarem valores que facilitem um melhor conhecimento
sobre si mesmo e que promovam relações mais positivas e satisfatórias com as pessoas à
sua volta.

Mas anal, o que são contravalores?
Os contravalores referem-se àquilo que a pessoa não gosta e que desencadeia
sentimentos negativos como a raiva e o ódio, por exemplo. São ‘valores’ que negam os
valores universalmente desejáveis ( ARAÚJO; PUIG; ARANTES, 2007; PUIG, 1998b).

Atividade 2: Depois que as crianças apresentarem suas produções, leia com elas
os valores e os contravalores escritos nos cartazes levantados a partir de suas
apresentações e retome os conceitos de valores e contravalores. Em seguida, explique aos
estudantes que os valores e os contravalores estão presentes em nossa vida e
principalmente em nossa identidade. Demonstramos às pessoas e a nós mesmos quem
somos e os nossos valores a partir de nossas atitudes. Para que possamos nos conhecer
melhor e avaliar nossas atitudes, precisamos conhecer os nossos valores, ou seja, aquilo
que consideramos bom e correto para conviver com as pessoas à nossa volta.
Entregue aos estudantes o Encarte 2 e explique que eles escolherão livremente os
valores que mais apreciam a partir das listas construídas.
Antes que as crianças façam suas escolhas converse com elas, fazendo perguntas
claricadoras que ajudem-nas a esclarecer os valores e as condutas valorizadas para
fazerem suas escolhas de forma livre e consciente. Sugestões de perguntas:

Quais valores podem ajudar a resolver os problemas da melhor forma?

Que erros você costuma cometer com as pessoas?
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Quais valores te ajudam a evitar cometer esses erros?

Para conviver com meus colegas é imprescindível...

Que tipo de pessoa desejo ser?

Quais valores me ajudam a ser esse tipo de pessoa?

Ocina 3
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula.
Organização dos estudantes: A turma pode estar organizada em círculo.
Recursos necessários: - Encarte 2 de cada estudante realizado na ocina anterior;
- Encarte 3 para cada estudante.

- Dialogar respeitando os turnos da fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Manifestar a opinião nos debates que se organizam no grupo-classe;
- Apresentar argumentos e razões que justiquem a opinião pessoal diante de conitos de
valores reais ou hipotéticos;
- Respeitar pontos de vista diferentes dos próprios e aceitar que as pessoas os manifestem;
- Descrever e analisar situações que se percebem como conitantes nos distintos âmbitos da
relação pessoal;
- Verbalizar o que as pessoas pensam, sentem ou desejam diante da situação que está
analisando;
- Propor alternativas para situações conitantes próximas da vida cotidiana;
- Observar e descrever o próprio comportamento em diferentes âmbitos de relação (família,
escola, amigos e outros);
- Identicar as condutas concretas que se desejam modicar;
- Ter clareza do conteúdo das novas condutas que se deseja adotar.
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Na terceira ocina desta SD vamos analisar com as crianças as situações
conitantes durante a realização do jogo "Quem sou eu?" juntamente com a folha de
valores, observando se as atitudes tomadas ao longo do jogo estão de acordo com os
valores adotados.

Atividade 1: Organize uma roda de conversa com os estudantes cujo o tema de
discussão será a análise das situações conitantes durante a realização do jogo "Quem
sou eu?". Relembre com o grupo-classe quais foram os aspectos positivos e negativos
levantados na roda de conversa após a vivência lúdica realizada na primeira ocina desta
SD.
Para ampliar o debate traga para as crianças um exemplo da situação conitante
por meio de uma historieta real ou hipotética.
Apresentamos uma historieta a título de exemplo e recomendamos que o(a)
professor(a) avalie a vivência lúdica de seu grupo-classe e decida se a historieta que
elaboramos corresponde às situações conitantes suscitadas. Caso não corresponda, o(a)
professor(a) tem a liberdade de criar uma historieta real ou hipotética que corresponda às
situações conitantes tomando esta como exemplo.

Historieta: Julia gosta muito de fazer trabalhos manuais e dedica boa parte do seu tempo livre
para desenhar, recortar e escrever bilhetes a seus amigos. Seus amigos são bastante criativos e
aproveitam o tempo de lazer para assistir tutoriais na internet e atualizar seus canais.
Hoje competiam em um jogo de mímica e adivinhações. No momento de formar as
duplas, ninguém queria ir com Julia, porque diziam que ela não saberia adivinhar os personagens
e, por isso, não seria justo.
Na realidade, Julia, tem uma deciência intelectual, e coincidiu que em atividades de
adivinhação é preciso fornecer alternativas ou dicas que auxiliem a sua memória.
Julia, quando viu que ninguém queria competir com ela, saiu chorando.

Depois de ler a historieta aos estudantes certique-se de sua compreensão e
pergunte:

Alguma vez vocês já zeram algo parecido para algum de seus amigos?
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O que pensavam quando faziam isso?

Alguma vez se sentiram como a(o)...?

O que pensavam de seus amigos naquele momento?

Vocês acham que é bom ou justo acontecer essas coisas? Por quê?

Atividade 2: Após a discussão da historieta, entregue aos estudantes o Encarte 2
com a lista de valores selecionados. Peça para que cada criança observe sua lista de
valores e compare-a com sua atitude durante o jogo. Reserve alguns minutos para esse
exercício autorreexivo.
Reinicie a roda de conversa com os seguintes questionamentos:

Os valores que vocês elegeram estão de acordo com a atitude tomada? Por quê?

O que podemos fazer para adequar nossas ações aos nossos valores?

Atividade 3: Depois dessa discussão, entregue aos estudantes o Encarte 3 para
ajudá-los a tomar consciência com objetividade e exatidão sobre os aspectos da conduta
que desejam modicar, identicando o tipo de problema que pretende solucionar,
avaliando e formulando alternativas de maneira inteligível e concreta.

Ocina 4
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula.
Organização dos estudantes: No primeiro momento da aula a turma deve estar
organizada em círculo e no segundo momento em agrupamentos com quatro ou cinco
estudantes.
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Recursos necessários: - Lousa, cartolina ou folha de papel manilha;
- Giz de lousa ou canetões coloridos;
- Encarte 4 para cada equipe.

- Manifestar a opinião nos debates que se organizam no grupo-classe;
- Conhecer e usar adequadamente alguns dos conceitos morais básicos, assim como os
principais termos que designam valores;
- Comentar situações em que os valores morais são percebidos a partir de sua própria
experiência, de comentários dos adultos ou veiculados pelos diferentes meios de
comunicação;
- Participar em atividades de grupo, respeitando suas regras e assumindo as
responsabilidades como um membro;
- Analisar situações moralmente conitantes, reconhecendo os protagonistas que nelas
participam e suas diferentes perspectivas sobre o problema;
- Usar os valores em situações cotidianas de discussão e apelar a eles como critérios para
defender uma postura;
- Dialogar respeitando os turnos de fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Apresentar argumentos e razões que justiquem a opinião diante de conitos de valores
reais ou hipotéticos;
- Respeitar pontos de vistas diferentes dos próprios e aceitar que as pessoas os manifestem.

A partir desta ocina a SD se direcionará à construção conceitual do valor justiça,
suscitado na vivência lúdica. Para isso, o(a) professor(a) deverá introduzir os estudantes no
signicado do conceito.

Atividade 1: Escreva no centro da lousa, no centro de uma cartolina ou de uma
folha de papel manilha a palavra "JUSTIÇA" e peça para os estudantes expressarem suas
concepções prévias sobre esse valor, anotando-as em volta da palavra, formando uma
chuva de ideias (brainstorm) como no exemplo a seguir.
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prisão dignidade tribunal
juiz
direito JUSTIÇA equidade
condenação dever
igualdade
castigo proteção
sentença

Leia com os estudantes todas as palavras que eles associaram ao valor justiça. Em
seguida, apresente o conceito de justiça e pergunte às crianças se suas hipóteses
correspondem ao conhecimento cientíco. Circule as palavras que mais se aproximam do
conceito.

Mas anal, o que é justiça?
A justiça é o maior e o mais racional dos valores por ser completamente boa, por
conter todos os valores e por ser a lei de equilíbrio das relações sociais, pois sem ela a vida
em sociedade seria impossível. É a vontade constante de garantir a cada um o que lhe
cabe por direito (COMTE-SPONVILLE, 2009; LA TAILLE, 2006; PIAGET, 1932/1994).

O que é uma pessoa justa?
A pessoa justa é aquela que respeita a lei e atribui a cada pessoa o que lhe cabe,
sem violar os direitos gerais e particulares (COMTE-SPONVILLE, 2009).

A noção moral de justiça é inspirada por dois princípios: o princípio da
igualdade que reconhece todos os seres humanos com o mesmo valor intrínseco, e
portanto, rejeita os privilégios; e o princípio da equidade que reconhece e leva em
conta as diferenças singulares entre os seres humanos para garantir a igualdade entre
todos, tornando igual os diferentes (LA TAILLE, 2006).
Jean Piaget (1932/1994) a partir de suas investigações sobre a cooperação e
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o desenvolvimento da noção de justiça na criança, encontrou que esta se desenvolve
a partir de dois domínios: o da justiça retributiva e o da justiça distributiva.
O domínio da justiça retributiva corresponde à noção de retribuição entre o ato e a
sanção que evolui ao longo do desenvolvimento da criança. Em sua forma primitiva há
uma desproporcionalidade entre o ato e a sanção, o que se denomina sanção expiatória,
pois acredita-se que a pessoa devidamente castigada saberá, melhor que outra, cumprir
seu dever, portanto, a sanção é tanto mais justa quanto mais severa.
Já em sua forma mais bem desenvolvida, há a proporcionalidade entre o ato e a
sanção, o que se denomina sanção por reciprocidade, dessa forma, as sanções
consideradas justas são aquelas que exigem uma restituição, ou fazem o culpado suportar
as consequências de sua falta, ou tratam o culpado de forma recíproca.
Os princípios de igualdade e equidade, por sua vez, circunscrevem os domínios da
justiça distributiva.
Nesse sentido, Piaget (1932/1994) distingue três períodos no desenvolvimento da
noção de justiça na criança.
O primeiro período (do nascimento até os 7-8 anos de idade) corresponde à
noção de justiça subordinada à autoridade adulta, ou seja, a criança considera justo o
que é imposto pela lei adulta, pois há uma indiferenciação das noções do justo e do injusto
com as noções de dever e obediência. Mas isso não quer dizer que a criança não tenha
uma mínima noção de injustiça. Neste estágio a criança já é capaz de considerar alguns
tratamentos injustos, principalmente, quando observa que o adulto não segue perante ela
as regras por ele mesmo ordenadas. No entanto, se o adulto seguir as suas próprias
regras, tudo o que ele prescrever será considerado justo.
Neste período a justiça retributiva prevalece sobre a distributiva, uma vez que a
criança ainda é incapaz de compreendê-la. Por essa razão, toda sanção é administrada
como perfeitamente legítima e necessária, principalmente se esta sanção for expiatória
por constituir o princípio da moral heterônoma. Ademais, a maioria das crianças deste
período acreditam numa justiça automática que emana dos objetos e da natureza física
(justiça ou sanção imanente).
O segundo período (dos 8 aos 11 anos de idade) corresponde ao estágio do
igualitarismo progressivo em que há a primazia da igualdade sobre a autoridade. Neste
período a noção de sanção expiatória deixa de ser aceita com a mesma resignação que
no primeiro estágio, de modo que as sanções consideradas verdadeiramente legítimas
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são as que decorrem da reciprocidade. Há também uma diminuição signicativa na
crença da justiça imanente. O ato moral passa a ser procurado por si próprio,
independentemente da sanção.
O terceiro período (a partir dos 12 anos de idade) corresponde ao sentimento de
equidade que aparece como uma noção mais renada de justiça, a qual consiste em
nunca denir a igualdade sem considerar a situação particular de cada um.

Atividade 2: Agora que as crianças já conhecem um pouco mais sobre a justiça,
organize uma roda de conversa e pergunte:

Vocês já viram acontecer alguma justiça? Sim ou não? O que aconteceu?

Na sala de aula vocês já presenciaram alguma situação de justiça? O que aconteceu?

Atividade 3: Esta atividade foi elaborada com base na contribuição teórica de
Jean Piaget (1932/1994) sobre o desenvolvimento da noção de justiça na criança. Dessa
forma, apresenta-se às crianças quatro situações diferentes em que o princípio de
igualdade e equidade é exigido ora na relação das crianças com seus companheiros, ora
na relação da criança com a gura de autoridade, representada pelo adulto.
A partir desta atividade, o(a) professor(a) colherá indícios do nível de
desenvolvimento da noção de justiça de seus alunos, podendo criar situações de ensino e
aprendizagem que possibilitem seu desenvolvimento.
Organize os estudantes em equipes com quatro ou cinco integrantes e distribua o
Encarte 4 para cada equipe. Peça aos estudantes que leiam e discutam com suas equipes
as situações apresentadas. Depois que chegarem a um consenso peça para escreverem as
respostas para cada situação no verso da folha.
Quando todas as equipes nalizarem a atividade, organize uma roda de conversa
em que serão discutidas as situações apresentadas. Leia cada uma das situações e peça
para um representante de cada equipe comentar as suas respostas.
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Ocina 5
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula ou sala de informática.
Organização dos estudantes: A turma pode estar organizada em círculo.
Recursos necessários: - Computadores com acesso à internet;
- Cartilhas e livros impressos ou em formato digital;
- Caixa de som.

- Conhecer o sentido global da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como
alguns de seus principais pontos;
- Conhecer documentos legais como desdobramentos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos;
- Reconhecer-se como um sujeito de direitos e deveres;
- Participar em atividades de grupo, respeitando suas regras e assumindo as
responsabilidades como um membro;
- Expor com clareza, sequência lógica e criatividade os conhecimentos construídos a partir
do estudo sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e de documentos que dela
procederam.

Reservamos esta ocina para apresentar aos estudantes exemplos de justiça em
nossa sociedade.

Atividade: Explique aos estudantes que ao longo da História da Humanidade
foram criados documentos que visam garantir a justiça a todas as pessoas. No âmbito
mundial temos como exemplos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a
Declaração Universal dos Direitos das Crianças, em nosso país temos a Constituição
Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da
Pessoa com Deciência.
Apresente aos estudantes esses documentos, leia alguns artigos com eles. Em
seguida, organize a turma em equipes com quatro ou cinco integrantes e peça para que
cada equipe pesquise um pouco mais sobre esses documentos e organize uma forma bem
criativa de apresentar o que aprenderam a partir desses documentos e a sua importância
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para a garantia de uma vida justa a todas as pessoas. A apresentação dos trabalhos
pode ser por meio cartazes, música, poesia, teatro, história em quadrinhos etc.

Para subsidiar o trabalho sobre os documentos que visam garantir a justiça a
todas as pessoas sugerimos os seguintes materiais:
Declaração Universal dos Direitos Humanos
Na cartilha "Os Direitos Humanos" publicada pela Secretaria Especial
dos Direitos Humanos - SEDH e pelo Ministério da Educação - MEC, a
turma do Menino Maluquinho, do Ziraldo, descobre junto com o leitor o
que são os Direitos Humanos.
Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1311.html. Acesso em: 13 maio 2020.

Declaração Universal dos Direitos da Criança
O livro "Toda Mafalda" do desenhista Quino, publicado pela editora
Martins Fontes, além de conter da primeira a última tirinha publicada,
apresenta às crianças a Declaração Universal dos Direitos da Criança
comentada por Mafalda e seus amigos para a UNICEF.

O livro "Direitos das crianças" da escritora Ruth Rocha apresenta às
crianças os princípios contidos na Declaração Universal dos Direitos
da Criança. É possível trabalhar com esse livro a partir do vídeo
Direitos das Crianças disponível no link:
https://www.youtube.com/watch?v=AgloVruf2Q8. Acesso em: 30 set. 2020.

Constituição Federal (1988)
O vídeo "Constituição de 1988", produzido pela Câmara dos
Deputados, apresenta às crianças o processo de elaboração da
Constituição Federal publicada no ano de 1988.
Disponível em: https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/10/aniversario-de-20-anos-daconstituicao-federal/. Acesso em: 15 mar. 2020.

26

Sequência didática: A construção da identidade moral

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
A cartilha "ECA em tirinhas para crianças", produzida pela Câmara
dos Deputados, apresenta às crianças as partes mais importantes deste
Estatuto.
Disponível em: https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/07/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente/. Acesso em: 13 maio 2020.

A cartilha "Crianças - e adolescentes - Primeiro!" publicada pela Associação
Nacional dos Defensores Públicos - ANADEP apresenta às crianças as partes
principais do ECA com a turma do Menino Maluquinho, de Ziraldo.
Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1311.html. Acesso em: 13 maio 2020.

A cartilha "Saiba tudo sobre o trabalho infantil" publicada pelo Ministério do
Trabalho e do Emprego apresenta às crianças as leis publicadas em
diferentes documentos que protegem as crianças e os adolescentes do
trabalho infantil com a turma do Menino Maluquinho, de Ziraldo.
Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1311.html. Acesso em: 13 maio 2020.

Estatuto do Idoso
A cartilha "Direitos humanos das pessoas idosas", produzida por
pesquisadores do curso de Mestrado em Direito da UNISAL e da
Secretaria de Cultura e Turismo de Lorena/SP com apoio da
Secretaria Nacional de Promoção e Defesa de Direitos da Pessoa
Idosa, apresenta o Estatuto do Idoso de forma clara e objetiva.
Disponível em:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwiDydPQ1rHpAhUnGLkGHQrDDBgQFjAKe
gQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Fmdh%2Fptbr%2Fassuntos%2Fnoticias%2F2018%2Fmarco%2FCartilhaUNISAL.pdf&usg=AOvVaw2zLLuvBJ4FbM-ng7Bx5U18. Acesso em: 13 maio
2020.

O vídeo "Direitos da pessoa idosa" apresenta as partes principais
do Estatuto do Idoso a partir de uma animação.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PDdSx8w8AYo. Acesso em: 13 maio 2020.
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Direitos das pessoas com deciência
A cartilha "Todos podemos... é disso que se trata", produzida pela
UNICEF apresenta aos estudantes do Ensino Fundamental e Médio uma
explicação sobre a Convenção os Direitos das Pessoas com Deciência.
Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1440. Acesso
em: 13 maio 2020.

A cartilha "Os direitos da criança e do adolescente com deciência",
publicada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo apresenta os
principais direitos das crianças e adolescentes com deciência.
Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1440. Acesso em:
13 maio 2020.

Ocina 6
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula ou sala de informática.
Organização dos estudantes: A turma pode estar organizada em círculo.
Recursos necessários: - Computadores com acesso à internet;
- Livros impressos ou na versão digital;
- Caixa de som.

- Conhecer condutas humanas que expressam a manifestação do valor justiça;
- Participar em atividades de grupo, respeitando suas regras e assumindo as
responsabilidades como um membro;
- Expor com clareza, sequência lógica e criatividade os conhecimentos construídos a partir
do estudo sobre a biograa de pessoas que lutaram e outras que continuam a lutar pela
justiça em nossa sociedade.

Reservamos esta ocina para apresentar aos estudantes exemplos de pessoas que
lutaram e que lutam pela justiça em nossa sociedade.
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Atividade: Explique aos estudantes que ao longo da História da Humanidade
muitas pessoas lutaram e outras continuam lutando para garantir a justiça a todas as
pessoas. Essas pessoas dedicaram e dedicam boa parte de suas vidas para lutar pelo ideal
da justiça, ou seja, para fazer valer os direitos garantidos pelos documentos que
estudamos na ocina anterior, por isso, vale a pena conhecê-las.
Sugerimos que o(a) professor(a) apresente como exemplos de pessoas que lutaram
pela justiça a foto e uma breve biograa de Mahatma Gandhi, Malala Yousafzai, Martin
Luther King Junior, Nelson Mandela, Rosa Parks entre outras.
O(A) professor(a) tem a liberdade de decidir se deseja aprofundar os estudos sobre
a vida de uma das personalidades apresentadas com toda a turma ou se prefere dividir o
grupo-classe em equipes com quatro ou cinco integrantes e cada grupo ca responsável
por conhecer mais sobre a vida de uma das personalidades e depois apresenta ao grupoclasse as suas descobertas de diferentes formas, como apresentação teatral, música,
poema, história em quadrinho, cartazes e etc.

Para subsidiar o trabalho sobre as personalidades que lutaram para garantir a
justiça a todas as pessoas sugerimos os seguintes materiais:

Coleção Black Power
Esta coleção da editora Mostarda, apresenta biograas de
personalidades negras que lutaram pela justiça.

Malala Yousafzai
O livro "Malala, a menina que queria ir para a escola", escrito pela
jornalista Adriana Carranca e ilustrado por Bruna Assis Brasil, apresenta
às crianças a história da garota Malala que lutou e continua lutando pelo
direito à educação das meninas de seu povoado. É possível ter acesso à
obra em formato digital por meio do link:
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/malala-a-menina-que-queria-ir-paraa-escola/. Acesso em: 30 set. 2020.
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4V

Canal Tributo QuatroV
Este canal do Youtube apresenta biograas sucintas de personalidades ao
redor do mundo que lutaram pela justiça.
Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlm4nSpvW317O9E4iELcmYt0EuOfUB8Za. Acesso em: 14 maio 2020.

Ocina 7
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula.
Organização dos estudantes: A turma deve estar em círculo no primeiro momento da
aula e em equipes com quatro ou cinco integrantes no segundo momento da aula.
Recursos necessários: - Lousa, cartolina ou folha de papel manilha;
- Giz de lousa ou canetões coloridos;
- Encarte 5 para cada equipe.

- Manifestar a opinião nos debates que se organizam no grupo-classe;
- Conhecer e usar adequadamente alguns dos conceitos morais básicos, assim como os
principais termos que designam valores;
- Assinalar situações interpessoais e sociais em que a justiça não foi respeitada;
- Participar em atividades de grupo, respeitando suas regras e assumindo as
responsabilidades como um membro;
- Analisar situações moralmente conitantes, reconhecendo os protagonistas que nelas
participam e suas diferentes perspectivas sobre o problema;
- Usar os valores em situações cotidianas de discussão e apelar a eles como critérios para
defender uma postura;
- Dialogar respeitando os turnos de fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Apresentar argumentos e razões que justiquem a opinião diante de conitos de valores
reais ou hipotéticos;
- Respeitar pontos de vistas diferentes dos próprios e aceitar que as pessoas os manifestem.
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Nesta ocina faremos a construção conceitual do contravalor injustiça, suscitado
na vivência lúdica. Para isso, o(a) professor(a) deverá introduzir os estudantes no
signicado do conceito

Atividade 1: Escreva no centro da lousa, no centro da cartolina ou da folha de
papel manilha a palavra "INJUSTIÇA" e peça para os estudantes expressarem suas
concepções prévias sobre esse contravalor, anotando-as em volta da palavra, formando
uma chuva de ideias (brainstorm) como no exemplo a seguir.

intolerânciadesigualdade privilégio
exclusão
INJUSTIÇA
discriminação pobreza preconceito

Leia com os estudantes todas as palavras que eles associaram ao contravalor
injustiça. Em seguida, apresente o conceito de injustiça e pergunte às crianças se suas
hipóteses correspondem ao conhecimento cientíco. Circule as palavras que mais se
aproximam do conceito.

Mas anal, o que é injustiça?
Jean Piaget (1932/1994) para investigar as concepções das crianças sobre o que é
injusto pediu a elas que apresentassem exemplos do que consideravam como injusto.
Assim, encontrou quatro tipos de resposta que variam em função da idade:
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1. Para as crianças pequenas (até os 7 anos de idade, em média) o injusto é
entendido como sinônimo de condutas contrárias às ordens recebidas do adulto, como
mentir, roubar, quebrar e etc.
2. O injusto é entendido como condutas contrárias às regras do jogo, como a
trapaça, por exemplo.
3. Para as crianças maiores (com idades entre 8 e 12 anos) o injusto corresponde
às condutas contrárias à igualdade, ou seja, a desigualdade nos tratamentos e nas
sanções.
4. Para os adolescentes o injusto se refere às injustiças relativas à sociedade adulta,
de ordem social, política e econômica.
Mas anal, o que é uma pessoa injusta?
A pessoa injusta é aquela que é contrária à lei e falta com a igualdade (COMTESPONVILLE, 2009).
Segundo Carbone e Menin (2004), Piaget (1932/1994) estabelece quatro tipos de
injustiça com base na sua teoria de evolução de justiça:
1. Injustiça legal: pessoa que age em desacordo com a lei (por exemplo: matar,
roubar).
2. Injustiça retributiva: pessoa que atribui castigo de forma arbitrária e
desproporcional ao ato (por exemplo: punir um inocente, não castigar um culpado).
3. Injustiça distributiva: pessoa que trata outrem de forma desigual em
decorrência de sua pertinência social, econômica, política, religiosa, cultural (por
exemplo: tratamento desigual entre pessoas ricas e pobres, negras e brancas).
4. Injustiça social: pessoa que atenta à dinâmica coletiva por meios políticos,
culturais, morais, sociais, econômicos (por exemplo: a fome, a miséria, a guerra).

Atividade 2: Agora que as crianças já conhecem um pouco mais sobre a injustiça,
organize uma roda de conversa e pergunte:

Vocês já viram acontecer alguma injustiça? Sim ou não? O que aconteceu?

Na sala de aula vocês já presenciaram alguma situação de injustiça? O que aconteceu?
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Atividade 3: Para abordar os exemplos de injustiça, o(a) professor(a) poderá
dividir a turma em equipes e entregar a cada equipe o Encarte 5 em que aparecem
situações de injustiças.
Depois que os alunos lerem e discutirem essas situações eles deverão classicá-las
em uma escala quanto ao grau de importância: qual situação pode ser considerada muito
injusta, injusta, pouco injusta e nada injusta, justicando a classicação feita.
A partir das respostas dos estudantes, o(a) professor(a) terá uma noção do nível de
desenvolvimento da noção de justiça de seus educandos conforme proposto por Piaget
(1932/1994).
Depois que as crianças realizarem essa atividade, o(a) professor(a) poderá pedir
para um representante de cada equipe expor para os colegas a forma como classicaram
as situações, apresentando as respectivas justicativas.
O(A) professor(a) mediará as exposições, levando as crianças a reetirem sobre os
critérios utilizados para classicar, mostrando a elas que não há uma resposta certa ou
errada, mas que existem diferentes formas de injustiça e que todas as situações retratadas
são injustas, porém em níveis e tipos diferentes.

Para ampliar os estudos sobre a injustiça sugerimos que o(a) professor(a)
trabalhe com as crianças outros contravalores associados à injustiça, tais como a
desigualdade, a intolerância e o preconceito.
Para subsidiar este trabalho indicamos o seguinte material: Coleção "O que não
cabe não meu mundo". Nesta coleção da editora Cedic, o escritor Fábio Gonçalves
Ferreira aborda diversos contravalores em uma linguagem acessível às crianças e ao nal
de cada tema há uma sucinta orientação aos pais e educadores do psicólogo Claudio
Paixão Anastácio de Paula.
A coleção conta com dois volumes o primeiro "O que não cabe no meu mundo" e o
segundo "O que não cabe no meu mundo II".
Nesta SD indicamos os livros:
Ÿ "O que não cabe no meu mundo: preconceito".
Ÿ "O que não cabe no meu mundo II: injustiça".
Ÿ "O que não cabe no meu mundo II: desigualdade".
Ÿ "O que não cabe no meu mundo II: intolerância".
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Ocina 8
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula.
Organização dos estudantes: A turma deve estar organizada de forma individual.
Recursos necessários: - Encartes 6 e 7 para cada estudante.

- Avaliar a construção da identidade moral por meio dos valores e conhecimentos
assimilados e das mudanças nos juízos e nas ações das crianças manifestadas durante a
vivência lúdica, os diálogos e os registros;
- Participar junto com o(a) professor(a) e os demais colegas de classe, na elaboração de
regras de jogo que possam otimizar a dinâmica do grupo e que sejam aplicáveis no âmbito
da sala de aula;
- Participar em atividades de grupo, respeitando suas normas e assumindo as
responsabilidades como um membro;
- Manifestar atitudes e condutas coerentes com os valores universalmente desejáveis;
- Dialogar respeitando os turnos de fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Manifestar a opinião nos debates que se organizam no grupo-classe;
- Respeitar pontos de vista diferentes dos próprios e aceitar que as pessoas os manifestem;
- Relacionar situações e fatos cotidianos da vida pessoal nas quais as trocas sociais se
realizam.

Esta é a última atividade desta SD e tem como nalidade avaliar os conhecimentos
construídos ao longo das ocinas de forma atitudinal e conceitual. Nestas atividades o(a)
professor(a) e os estudantes terão a oportunidade de avaliar este processo.

Atividade 1: Proponha aos estudantes uma nova vivência do jogo "Quem sou
eu?". Observe se as condutas das crianças sofreram alguma mudança em relação à
primeira vivência.
Após a vivência lúdica organize uma roda de conversa, levantando as seguintes
questões para discussão e reexão:
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O que vocês sentiram ao participar deste jogo?

O que vocês mais gostaram neste jogo?

Quais foram as diculdades encontradas?

Como podemos resolver essas diculdades?

Vocês perceberam alguma mudança de atitudes em relação à primeira vez que
participaram deste jogo? Se sim, quais foram as mudanças?

Atividade 2 - Avaliação: Depois da vivência lúdica, organize as crianças
individualmente e entregue os Encartes 6 e 7, em que os estudantes terão a
oportunidade de colocar o que aprenderam ao longo desta SD e de realizarem uma
autoavaliação.
Referências
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Encarte

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 1 - Valor: Justiça

Nome:___________________________________________

Data: ______/______/______

Pense nas histórias, nos lmes, nos desenhos e nos jogos que você mais gosta. Agora,
escolha seu personagem favorito, aquele com quem você mais se identica. Pense
sobre seu personagem favorito: como ele é sicamente, suas qualidades, seus defeitos,
seus poderes e suas fraquezas. Agora que você pensou, descreva-o e o represente por meio
de um desenho no espaço abaixo.

Meu personagem
favorito é...
Nome do personagem:
___________________________________________________________
Características do personagem (como ele(a) é?):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Pense em tudo o que você gosta neste personagem. Qual característica que você considera
mais importante ou mais aprecia?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
O que você menos gosta neste personagem?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 2 - Valor: Justiça

Nome:___________________________________________

Data: ______/______/______

Olhe para a lista de valores e contravalores que construímos a partir das atividades
anteriores e escolha os valores que mais aprecia e anote em sua folha de valores.

Minha folha de valores

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 3 - Valor: Justiça

Nome:___________________________________________

Data: ______/______/______

Agora que você e toda a turma participaram do jogo "Quem sou eu?", vamos reetir?
Responda às questões abaixo.
É justo que todos participem dos jogos? ( ) Sim
( ) Não
Por quê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Não escolher um colega para participar de um jogo é justo? ( ) Sim
( ) Não
Por quê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Por que você acha que as crianças não escolhem alguns colegas para participar de um
jogo? O que essas crianças pensam quando agem assim?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Como você se sentiria se nenhum colega quisesse que você fosse de sua dupla? O que
pensaria sobre seus colegas?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
O que se pode fazer para evitar situações como essas?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 4 - Valor: Justiça
Nomes:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Data: ______/______/______

Leia com seus colegas as situações descritas abaixo.
SITUAÇÃO A
Duas meninas jogam xadrez juntas na hora do recreio. Quando o recreio acabou uma
das meninas tomou a iniciativa de guardar as peças. Nas vezes seguintes, sua amiga
pede para que ela sempre guarde as peças. O que você acha disso?

SITUAÇÃO B
Na escola a professora costuma escolher dois ajudantes, um menino e uma menina,
para ajudá-la na organização das atividades diárias. Numa manhã de sexta-feira a
professora estava muito atarefada e pediu para a ajudante Mariana organizar os
materiais coletivos no armário e para o ajudante Eduardo organizar as carteiras. Mas,
acontece que Eduardo cou conversando com seus amigos. Então, a professora pediu
para Mariana organizar as carteiras também. O que a menina respondeu?

SITUAÇÃO C
Dois meninos, um grande e um pequeno, participarão de uma competição de atletismo.
É preciso colocar os dois na mesma linha ou o pequeno mais à frente? Por quê?

SITUAÇÃO D
Os representantes de turma participaram de uma reunião do conselho de classe.
Quando a reunião terminou cada criança recebeu um pedaço de bolo. Todas as
crianças começaram a comer o bolo, menos uma criança do primeiro ano, que estava
distraída e deixou o bolo cair no chão. O que a inspetora fez? Devia dar-lhe outro? O
que acham as crianças maiores?

Converse com seus colegas sobre as situações apresentadas e respondam as perguntas
de cada situação no verso da folha.

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 5 - Valor: Justiça
Nomes:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Data: ______/______/______

Leia com seus colegas as situações descritas abaixo.

SITUAÇÃO A

SITUAÇÃO B

O aluno Frederico roubou o dinheiro
do envelope de contribuição da APM
para comprar leite para seu irmão
mais novo.

A professora Matilda não puniu a
aluna Valquíria que queria ver o atlas
que sua colega estava lendo e, em um
momento de fúria, puxou o atlas com
tanta força que o rasgou ao meio.

SITUAÇÃO C

SITUAÇÃO D

Os alunos do 4º ano estão excluindo o
colega Ronaldo de participar de jogos,
brincadeiras e atividades escolares por
ele usar a roupa suja e o tênis rasgado
porque seus pais estão
desempregados.

Algumas famílias do bairro não têm
como comprar o botijão de gás para
fazer as refeições porque os pais estão
desempregados. Assim, eles têm que ir
até a área verde do bairro para
cortarem lenha e poder cozinhar.

Converse com seus colegas sobre as situações apresentadas. Classique cada uma
dessas situações e justique a escolha.
Muito injusta: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Injusta: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Pouco injusta: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nada injusta: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 6 - Valor: Justiça

Nome:___________________________________________

Data: ______/______/______

A partir de nosso estudo sobre o valor justiça, diga-nos o que você aprendeu.
O que é justiça?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A justiça é sempre boa? ( ) Sim ( ) Não
Por quê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
O que aconteceria se todas as pessoas fossem justas?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Como as pessoas se sentem quando a justiça está presente no mundo? Circule o emoji
que corresponde a esse sentimento.

Feliz

Triste

Raiva

Medo

Preocupado(a)

Pinte no quadro abaixo as palavras que têm signicado parecido com a justiça.
igualdade

gratidão

coragem

humor

dignidade

doçura

direito

tolerância

pureza

paciência

equidade

simplicidade

Por que algumas pessoas não gostam da justiça?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 7 - Valor: Justiça
Nome:___________________________________________

Data: ______/______/______

A partir de nosso estudo sobre o valor justiça, diga-nos o que você aprendeu.
Quais valores se opõem à justiça? Desembaralhe as letras e descubra.
ÇA

_____________________________________________________

TI

JUS

SI

DE GUAL

DE

DA

PRE

CEI CON

TO

_____________________________________________________

IN

_______________________________________________

O que acontece em um mundo injusto?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
O que você pode fazer para tornar o mundo mais justo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Autoavaliação
Ao longo das ocinas você teve a oportunidade de conhecer e usar alguns valores morais
essenciais para a convivência humana, como a justiça, por exemplo. Você percebeu
alguma mudança em seu modo de ser, pensar e agir no mundo? Conte-nos que mudanças
foram essas.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Agir e pensar de forma justa é fácil para você? ( ) Sim
( ) Não
Por quê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

O que você achou dessas ocinas?

Curti

Não curti

Sequência Didática
A construção da sensibilidade moral

Sequência didática: A construção da sensibilidade moral

Valor: Generosidade

A segunda SD do programa de intervenção para construção da personalidade moral
tem como nalidade desenvolver a sensibilidade moral das crianças, ou seja, desenvolver
nelas a capacidade de perceber questões morais em situações nas quais elas não aparecem
com clareza.
Para alcançar este m propomos o trabalho com o valor generosidade, uma vez que
este valor volta-se para as necessidades singulares das pessoas o que pressupõe a
capacidade de interpretar os motivos de alegria e de sofrimento de outrem. Esta ação
educativa ajuda as crianças no processo de descentração cognitiva por meio da troca de
papéis e da coordenação de diferentes pontos de vista, levando-as a inferir as
consequências de seus atos.
Ademais, privilegiamos a generosidade por ela complementar e enriquecer o valor
justiça e por pressupor o desenvolvimento de capacidades que integram a consciência moral
e que viabilizam a ação moral. Nesse sentido, selecionamos o jogo “Pega-pega vela”, um
jogo típico da região centro-oeste paulista.

Jogo "Pega-pega vela"
Neste jogo os participantes escolhem uma pessoa para ser o pegador.
Quem for pego deve car parado com as mãos juntas sobre a cabeça, imitando
uma vela. Para ser salvo e voltar ao jogo, um dos participantes que estiver livre
precisa assoprar a vela (as mãos sobre a cabeça) do colega pego.

Ocina 1
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula e pátio ou quadra escolar.
Organização dos estudantes: Durante a preparação do jogo a turma deve estar
organizada individualmente, durante o jogo espalhadas no espaço de forma livre e após
o jogo em círculo.
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- Participar junto com o(a) professor(a) e os demais colegas de classe, na elaboração de
regras de jogo que possam otimizar a dinâmica do grupo e que sejam aplicáveis no âmbito
da sala de aula;
- Participar em atividades de grupo, respeitando suas normas e assumindo as
responsabilidades como um membro;
- Manifestar atitudes e condutas coerentes com os valores universalmente desejáveis;
- Participar corretamente em situações de diálogos;
- Dialogar respeitando os turnos de fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Manifestar a opinião nos debates que se organizam no grupo-classe;
- Respeitar pontos de vista diferentes dos próprios e aceitar que as pessoas os manifestem;
- Relacionar situações e fatos cotidianos da vida pessoal nas quais as trocas sociais se
realizam.

Inicie a primeira ocina desta SD conversando com os estudantes sobre a proposta
do jogo “Pega-pega vela”, explicando suas regras.

Atividade 1: Esta atividade consiste na vivência do jogo “Pega-pega vela”. Para
isso, o(a) professor(a) explicará as regras do jogo de forma clara e objetiva. Sugerimos
que o(a) professor(a) construa com as crianças duas regras que não estão presentes no
jogo: (A) a regra para decidir quem será o pegador e (B) o momento de encerrar o jogo.
Depois de construir e legitimar as regras de forma coletiva, o jogo deve ser
iniciado. Durante a sua realização o(a) professor(a) observará as situações conitantes
suscitadas no jogo para que sejam objetos de problematização.

Atividade 2: Com base na vivência lúdica organize uma roda de conversa para
problematizar as situações vividas, fazendo o uso de situações reais ou hipotéticas.
Sugerimos que o(a) professor(a) durante a roda de conversa levante os seguintes
questionamentos:
Qual era o objetivo do jogo?

Esse objetivo foi alcançado? De que forma?
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Quais foram os critérios que vocês utilizaram para “salvar” os participantes que viraram vela?

Por que vocês escolheram esses critérios?

Vocês consideram esses critérios justos? Por quê?

Como se sentiram os colegas que não foram “salvos”? Por quê?

Como vocês se sentiriam se nenhum colega “salvasse” vocês? Por quê?

O que vocês pensavam quando não “salvaram” os colegas que estavam paralisados como velas?

Por que pensavam assim?

Durante a discussão é importante que o(a) professor(a) atente-se aos argumentos
utilizados pelas crianças para justicar suas tomadas de decisão e suas opiniões,
ajudando-as a se descentrarem e a considerarem as perspectivas dos seus companheiros.

Ocina 2
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula ou sala de informática*.
Organização dos estudantes: A turma deve estar organizada em círculo.
Recurso necessário: Livro "A árvore generosa" de Shel Silverstein no formato digital* ou
impresso.
*Caso use o livro no formato digital você precisará de computador, projetor e caixa de som.

- Dialogar respeitando os turnos de fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Manifestar a opinião nos debates que se organizam no grupo-classe;
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- Respeitar pontos de vista diferentes dos próprios e aceitar que as pessoas os manifestem;
- Descrever e analisar situações moralmente conitantes, reconhecendo os protagonistas
que nelas participam e suas diferentes perspectivas sobre o problema;
- Verbalizar o que essas pessoas pensam, sentem ou desejam diante da situação que está
analisando;
- Descrever situações que se percebem como conitantes nos distintos âmbitos da relação
pessoal;
- Descrever o próprio comportamento em diferentes âmbitos de relação (família, escola,
amigos e outros).

Atividade 1: Inicie esta ocina com a leitura da história “A árvore generosa” de
Shel Silverstein.
Essa obra também é encontrada em formato digital e narrada no site Youtube.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QmtT9-Q0TCQ. Acesso em: 19
maio 2020.

Atividade 2: Após a leitura, organize uma roda de conversa com as crianças
levantando as questões a seguir.
Durante a realização da roda de conversa seria interessante o(a) professor(a)
introduzir o conceito de generosidade e sua relação com a justiça (diferenciação e
complementação) a partir dos elementos da narrativa.

Por que a história recebeu este título?

O que faz vocês entenderem que a árvore é generosa?

O que motiva a árvore a ser generosa?

A árvore esperava ou exigia receber algo em troca de sua ação generosa?
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O que faz vocês pensarem assim?

Vocês consideram importante ser generoso? Por quê?

Em que situações é importante saber sobre a generosidade? Por quê?

Em que situações é importante ser generoso? Por quê?

Vocês se lembram de alguma vez que não souberam ser generoso? O que aconteceu?

Vocês se lembram de alguma vez que souberam ser generoso? O que aconteceu?

Atividade 3: Depois da roda de conversa, apresente às crianças de forma
explícita a denição de generosidade e suas características, ressaltando as suas
diferenças e aproximações com a noção de justiça.

Mas anal, o que é generosidade?
De acordo com Comte-Sponville (2009) e La Taille (2006a, 2006b) a
generosidade consiste em oferecer a outrem o lhe falta, sendo que essa falta não
corresponde a um direito. A generosidade é um valor altruísta por excelência, porque
favorece quem é por ela contemplada, consistindo na inteira dedicação a outrem.
A generosidade corresponde ao dever positivo, ou seja, trata-se de um dever
admirado, esperado, desejado, mas não exigido, pois não há uma norma social que a
exija.
Encontramos aqui um dos aspectos diferenciadores entre a generosidade e a
justiça: a generosidade por não corresponder a uma lei social, não pode ser exigida, mas
somente desejada, o que não é o caso da justiça, que corresponde a um objeto legítimo de
reivindicação pessoal, como por exemplo: todos podem exigir com legitimidade ser
tratado de forma justa.
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O ato generoso corresponde suprir de forma livre uma necessidade singular,
subjetiva de outrem, traduzindo-se na vontade boa. O ato justo, por sua vez,
corresponde a uma necessidade objetiva, isto é, oferece a outrem aquilo que é seu por
direito decorrente dos princípios de igualdade e equidade, em resposta ao estrito
cumprimento do dever (LA TAILLE, 2006b).
Ademais, na generosidade o interesse pelo outro se sobrepõe ao autointeresse,
onde o outrem é o beneciário da ação. Na justiça o autointeresse e o interesse pelo outro
estão sempre presentes, uma vez que o ato de justiça contempla todos, inclusive a pessoa
que a exerce (LA TAILLE, 2006b).
Outro aspecto diferenciador corresponde ao dom de si, pois a generosidade
requer o sacrifício, a privação da pessoa generosa, que tem em si o sentimento pessoal de
dever, que a afasta de seu egoísmo e a conduz a partilhar de forma livre com outrem
àquilo que lhe cabe. A justiça, por sua vez, não requer, necessariamente, a privação
(COMTE-SPONVILLE, 2009; LA TAILLE, 2006).
Apesar da generosidade se diferenciar da justiça, ela pode muito bem
complementá-la, uma vez que tanto a primeira como a segunda dizem respeito a nossas
relações com outrem. Além disso, a generosidade arma a capacidade de levar em conta
o ponto de vista alheio (descentração) o que abre o caminho para as relações de
reciprocidade sobre os quais repousam os ideais de justiça (LA TAILLE, 2006b).
A noção de equidade requer que se olhe para as necessidades singulares das
pessoas para que a justiça seja concretizada, a generosidade corresponde ao valor que
conduz o nosso olhar e o nosso agir em direção às necessidades dos outros que quando
somada à justiça faz-se a equidade.

A generosidade é o valor em que a
pessoa percebe a necessidade de outra
que não corresponde a um direito e lhe
oferece ajuda para que essa necessidade
seja suprida, não exigindo nada em
troca de sua ação.
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Atividade 4: Após a apresentação e explicação do conceito de generosidade,
organize uma roda de conversa, chamando a atenção das crianças para reetir se na
vivência do jogo “Pega-pega vela” a generosidade esteve presente ou se poderia estar
presente.
A generosidade aparece no jogo Pega-pega vela? Sim ou não?

De que forma ela aparece ou poderia aparecer no jogo? Por quê?

Vocês foram generosos durante o jogo? Por quê?

Ocina 3
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula.
Organização dos estudantes: No primeiro momento a turma deve estar organizada
individualmente e no segundo momento em círculo.
Recursos necessários: Encartes 1 e 2 para cada estudante.

- Descrever os sentimentos, desejos, preferências e opiniões observados ou percebidos na
atuação com os demais;
- Sensibilizar-se por questões morais em situações nas quais elas não aparecem com
clareza;
- Dialogar respeitando os turnos de fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Manifestar a opinião nos debates que se organizam no grupo-classe;
- Respeitar pontos de vista diferentes dos próprios e aceitar que as pessoas os manifestem;
- Relacionar situações e fatos cotidianos da vida pessoal nas quais as trocas sociais se
realizam.

Atividade 1: Entregue para cada criança o Encarte 1 e oriente-as a
preencherem o diagrama. No encarte há um diagrama em que a criança deverá escrever
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o nome das pessoas de quem se sente mais próxima. As pessoas mais queridas
devem ser colocadas mais perto do círculo “eu”.
Depois de preenchido, entregue às crianças o Encarte 2 e peça para elas
pensarem e escreverem o que dão e recebem nos diferentes círculos.

Atividade 2: Assim que todos nalizarem a atividade, o(a) professor(a) propõe a
socialização espontânea das crianças sobre a atividade, levando-os a perceber se há
situações em que a generosidade se faz presente nas relações estabelecidas com as
pessoas de seu círculo íntimo e reetindo a respeito da generosidade em relação a
pessoas que não participam desse círculo. Sugestões de questionamentos:

Quando vocês oferecem algo a essas pessoas esperam receber algo em troca?

O que faz vocês gostarem dessas pessoas?

Vocês percebem algum ato de generosidade nesses círculos? Quais seriam?

O que vocês consideram mais fácil: ser generoso(a) com as pessoas conhecidas e
que vocês gostam ou sê-lo(a) com pessoas desconhecidas e que vocês não sabem se
gostam? Por quê?

Ocina 4
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de informática.
Organização dos estudantes: A turma deve estar organizada em círculo.
Recursos necessários: - Computador com acesso à internet;
- Caixa de som.

- Adotar condutas humanas que expressam valores de amplo acordo e comportamentos
valiosos, entendidos como legítimos e positivos;
- Sensibilizar-se por questões morais em situações nas quais elas não aparecem com
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clareza;
- Dialogar respeitando os turnos de fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Manifestar a opinião nos debates que se organizam no grupo-classe;
- Respeitar pontos de vista diferentes dos próprios e aceitar que as pessoas os manifestem;
- Descrever e analisar situações moralmente conitantes, reconhecendo os protagonistas
que nelas participam e suas diferentes perspectivas sobre o problema;
- Descrever os sentimentos, desejos, preferências e opiniões observados ou percebido na
atuação com os demais;
- Relacionar situações e fatos cotidianos da vida pessoal nas quais as trocas sociais se
realizam;
- Conhecer e usar de forma correta alguns dos conceitos morais básicos, assim como os
principais termos que designam valores.

A quarta ocina desta SD consiste em apresentar para as crianças exemplos de
generosidade. Para isso, selecionamos alguns curtas-metragens que exemplicam atos
generosos em diferentes contextos.

Atividade 1: Apresente os curtas-metragens selecionados um por vez e ao nal
de cada vídeo organize uma discussão explicitando os aspectos da generosidade e as
consequências deste ato. Sugestões de questionamentos:

Quem é o personagem? O que fez?

Vocês conhecem algum caso parecido com o apresentado nesse vídeo?

Vocês podem fazer algo semelhante?

Vocês conhecem pessoas que se comportam como esse personagem?
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Para apresentar modelos de comportamentos pessoais e sociais generosos
sugerimos os curtas-metragens a seguir. O(A) professor(a) não precisa passar todos,
pode selecionar aqueles que considerar mais pertinente.

Curta-metragem
Generosidade! É possível!
Duração: 2'18"
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VbTqQrhdVtw. Acesso em: 23 maio 2020.

Curta-metragem
O poder da sua generosidade em ação
Duração: 3'37"
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D8XBheTsTvk. Acesso em: 23 maio 2020.

Curta-metragem
Generosidade gera generosidade
Duração: 4'51"
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iy0oXriLOzY. Acesso em: 23 maio 2020.

Curta-metragem
Generosidade não tem preço
Duração: 2'18"
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9bAQ0C4eTxs. Acesso em: 23 maio 2020.

Curta-metragem
O casaco: uma história de caridade
Duração: 2'13"
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=V7cjo_bZ4ew. Acesso em: 23 maio 2020.

Curta-metragem
Lição de vida: seja generoso
Duração: 4'01"
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZorGrSnDCmI. Acesso em: 23 maio 2020.
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Curta-metragem
Ao invés de bullying... generosidade!
Duração: 1'01"
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SNGuKsmaaI8. Acesso em: 23 maio 2020.

Curta-metragem
Dia mundial da gentileza
Duração: 2'19"
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=A6PWu3EH7Xw. Acesso em: 23 maio 2020.

Curta-metragem
Generosidade, contagie-se!
Duração: 3'06"
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YcXJe8mZrbQ. Acesso em: 23 maio 2020.

Após a exibição e discussão dos curtas-metragens, o(a) professor(a) poderá
realizar a leitura da história “O que não cabe no meu mundo: egoísmo” em que se
aborda o contravalor egoísmo em relação à generosidade.

Ocina 5
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula
Organização dos estudantes: No primeiro momento da aula a turma deve estar
organizada individualmente e no momento da roda de conversa em círculo.
Recursos necessários: Encartes 3 e 4 para cada estudante.

- Descrever os sentimentos, desejos, preferências e opiniões observados ou percebido na
atuação com os demais;
- Sensibilizar-se por questões morais em situações nas quais elas não aparecem com
clareza;
- Apresentar argumentos e razões que justiquem a opinião pessoal de conitos de valores
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reais ou hipotéticos;
- Analisar situações moralmente conitantes, reconhecendo-se como o protagonista que
nelas participam e suas diferentes perspectivas sobre o problema;
- Observar e descrever o próprio comportamento em diferentes âmbitos de relação (família,
escola, amigos e outros);
- Verbalizar o que pensa, sente ou deseja diante da situação que está analisando;
- Descrever situações que se percebem como conitantes nos distintos âmbitos da relação
pessoal;
- Propor alternativas para situações conitantes próximas da vida cotidiana;
- Usar os valores em situações cotidiana de discussão e apelar para eles como critérios para
defender uma postura;
- Dialogar respeitando os turnos de fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Manifestar a opinião nos debates que se organizam no grupo-classe;
- Respeitar pontos de vista diferentes dos próprios e aceitar que as pessoas os manifestem;
- Relacionar situações e fatos cotidianos da vida pessoal nas quais as trocas sociais se
realizam.

Nesta ocina proporemos aos estudantes a realização de uma atividade
autorreexiva em que serão colocadas situações cotidianas em que questões morais
estão presentes, mas que nem sempre são identicadas com clareza.

Atividade: Entregue para cada criança os Encartes 3 e 4 com seis situações
morais cotidianas e explique que elas terão que tomar uma decisão e justicá-la com
argumentos.
Depois de respondida, o(a) professor(a) organizará uma roda de conversa em que
levará as crianças a reetirem se suas decisões podem ser consideradas justas ou
generosas.

Ocina 6
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula
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Organização dos estudantes: No primeiro momento da aula a turma deve estar
organizada em grupos com quatro ou cinco integrantes e no segundo momento em
círculo.
Recursos necessários: - Encartes 5 e 6;
- Uma caixa pequena ou uma lata encapada para colocar as situações em que a
generosidade seja requerida.

- Colocar-se no lugar de outras pessoas, buscando compreendê-las por meio da
dramatização;
- Participar em atividades de grupo, respeitando suas normas e assumindo as
responsabilidades como um membro;
- Propor alternativas para situações conitantes próximas da vida cotidiana;
- Dialogar respeitando os turnos de fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Manifestar a opinião nos debates que se organizam no grupo-classe;
- Apresentar argumentos e razões que justiquem a opinião pessoal de conitos de valores
reais ou hipotéticos;
- Respeitar pontos de vista diferentes dos próprios e aceitar que as pessoas os manifestem;
- Descrever e analisar situações moralmente conitantes, reconhecendo os protagonistas
que nelas participam e suas diferentes perspectivas sobre o problema;
- Verbalizar o que essas pessoas pensam, sentem ou desejam diante da situação que está
analisando.

Nesta ocina proporcionaremos um momento de dramatização de situações morais
conitantes entre as crianças.

Atividade: Organize os estudantes em pequenos grupos com quatro ou cinco
integrantes e explique a eles que cada equipe representará papéis de pessoas que estão
vivendo uma situação em que a generosidade seja requerida.
Assim, o(a) professor(a) pegará os Encartes 5 e 6 e cortará as situações ali
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presentes, as colocará em uma caixinha e pedirá para um representante de cada
grupo sortear uma situação que seu grupo deverá representar apresentando um desfecho
em que a generosidade esteja presente.
Disponibilize um tempo para os grupos organizarem a dramatização e assim que
todos estiverem prontos as apresentações podem ser iniciadas. Ao nal de cada
apresentação o(a) professor(a) propõe uma discussão fazendo os seguintes
questionamentos:

O que aconteceu?

O que o protagonista sentiu?

O protagonista teve sua necessidade suprida?

O que vocês sentiram ao ver e viver essa situação?

O que vocês fariam em uma situação com esta?

Ocina 7
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula e pátio ou quadra escolar.
Organização dos estudantes: A turma deve estar organizada individualmente.
Recurso necessário: Encarte 7 para cada estudante.

- Avaliar a construção da sensibilidade moral por meio dos valores e conhecimentos
assimilados e das mudanças nos juízos e nas ações das crianças manifestadas durante a
vivência lúdica, os diálogos e os registros;
- Participar junto com o(a) professor(a) e os demais colegas de classe, na elaboração de
regras de jogo que possam otimizar a dinâmica do grupo e que sejam aplicáveis no âmbito
da sala de aula;
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- Participar em atividades de grupo, respeitando suas normas e assumindo as
responsabilidades como um membro;
- Manifestar atitudes e condutas coerentes com os valores universalmente desejáveis;
- Dialogar respeitando os turnos de fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Manifestar a opinião nos debates que se organizam no grupo-classe;
- Respeitar pontos de vista diferentes dos próprios e aceitar que as pessoas os manifestem;
- Relacionar situações e fatos cotidianos da vida pessoal nas quais as trocas sociais se
realizam.

Esta é a última atividade desta SD e tem como nalidade avaliar os conhecimentos
construídos ao longos das ocinas de forma atitudinal e conceitual. Nestas atividades o(a)
professor e os estudantes terão a oportunidade de avaliar este processo.

Atividade 1: Proponha aos estudantes uma nova vivência do jogo "Pega-pega
vela". Observe se as condutas das crianças sofreram alguma mudança em relação à
primeira vivência.
Após a vivência lúdica organize uma roda de conversa, levantando as seguintes
questões para discussão e reexão:

O que vocês sentiram ao participar deste jogo?

O que vocês mais gostaram neste jogo?

Quais foram as diculdades encontradas?

Como podemos resolver essas diculdades?

O objetivo do jogo foi alcançado? Por quê?

Vocês foram generosos durante o jogo? Por quê?
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Vocês perceberam alguma mudança de atitudes em relação à primeira vez que
participaram deste jogo?

Atividade 2 - Avaliação: Depois do diálogo estabelecido com as crianças a
partir da vivência lúdica, organize-as individualmente e entregue o Encarte 7, em que os
estudantes terão a oportunidade de colocar o que aprenderam ao longo desta SD e de
realizarem uma autoavaliação.
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Encarte

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 1 - Valor: Generosidade

Nome:___________________________________________

Data: ______/______/______

Pense em todas as pessoas que você gosta (pessoas da família, pessoas da escola,
pessoas da igreja, pessoas próximas à sua família e etc.). Veja o diagrama abaixo. No
círculo interno, está você, identicado como “EU” nos demais círculos escreva o nome das
pessoas que você gosta e de quem você se sente mais próximo. As pessoas mais queridas
devem ser colocadas no círculo mais perto do “EU”.

EU

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 2 - Valor: Generosidade

Nome:___________________________________________

Data: ______/______/______

Agora que você já escreveu o nome das pessoas que você gosta em cada um dos
círculos, pense e escreva nos quadrinhos correspondentes o que você oferece a essas
pessoas e o que você recebe em cada uma.

O que ofereço?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

O que recebo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

O que ofereço?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

O que recebo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 3 - Valor: Generosidade

Nome:___________________________________________

Data: ______/______/______

Leia as situações descritas abaixo. Pense sobre elas e responda às perguntas,
justicando suas respostas. Lembre-se dos valores que você escolheu como seus.

SITUAÇÃO A
Você está voltando da escola para casa e encontra na rua uma carteira com dinheiro e
documentos. O que você faria com ela? Por quê?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

SITUAÇÃO B
Seu irmão chega em casa com um bicicleta roubada. O que você lhe diria? Por quê?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

SITUAÇÃO C
Você foi ao mercado para seus pais e quando estava saindo viu uma pessoa idosa
voltando para casa a pé com diculdades para carregar suas compras e você está
carregando apenas uma sacola. O que você faria? Por quê?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 4 - Valor: Generosidade

Nome:___________________________________________

Data: ______/______/______

Leia as situações descritas abaixo. Pense sobre elas e responda às perguntas,
justicando suas respostas. Lembre-se dos valores que você escolheu como seus.

SITUAÇÃO D
Você tem a possibilidade de entrar em um circo sem pagar. Você faria isso? Por quê?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

SITUAÇÃO E
Um colega de sua turma está fazendo um tratamento de saúde e precisa tomar um
remédio muito caro, mas seus pais não têm dinheiro suciente para pagá-lo, por isso
estão pedindo doações a todas as pessoas que conhecem. O que você faria? Por quê?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

SITUAÇÃO F
Seu vizinho está com diculdades em aprender a multiplicação. Você gosta muito de
matemática e já sabe resolver situações-problema que envolvem adição, subtração,
multiplicação e divisão. Sabendo da diculdade de seu vizinho o que você faria? Por
quê?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 5 - Valor: Generosidade

SITUAÇÃO 1
Leia com os seus colegas a situação abaixo. Pense na atitude que vocês tomariam para
resolver essa situação. Agora, represente essa cena com o desfecho criado por vocês.
Vocês estão na hora do recreio e um colega está com fome e não pode
comer a merenda da escola e também não trouxe lanche.

SITUAÇÃO 2
Leia com os seus colegas a situação abaixo. Pense na atitude que vocês tomariam para
resolver essa situação. Agora, represente essa cena com o desfecho criado por vocês.
Na sala de aula a professora propôs uma atividade em duplas, mas um
colega cou sozinho porque ninguém quis realizar a atividade com ele.

SITUAÇÃO 3
Leia com os seus colegas a situação abaixo. Pense na atitude que vocês tomariam para
resolver essa situação. Agora, represente essa cena com o desfecho criado por vocês.
No momento da brincadeira um colega foi deixado de lado porque não é
tão ágil quanto seus colegas.

SITUAÇÃO 4
Leia com os seus colegas a situação abaixo. Pense na atitude que vocês tomariam para
resolver essa situação. Agora, represente essa cena com o desfecho criado por vocês.
Na hora do recreio um colega não pode brincar porque as crianças não
gostam dele ou dela.

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 6 - Valor: Generosidade

SITUAÇÃO 5
Leia com os seus colegas a situação abaixo. Pense na atitude que vocês tomariam para
resolver essa situação. Agora, represente essa cena com o desfecho criado por vocês.
Um colega machucou o braço e está com diculdades para carregar os
seus materiais.

SITUAÇÃO 6
Leia com os seus colegas a situação abaixo. Pense na atitude que vocês tomariam para
resolver essa situação. Agora, represente essa cena com o desfecho criado por vocês.
Vocês estão na aula de Arte e percebem que um de seus colegas não tem
lápis de cor para realizar a atividade.

SITUAÇÃO 7
Leia com os seus colegas a situação abaixo. Pense na atitude que vocês tomariam para
resolver essa situação. Agora, represente essa cena com o desfecho criado por vocês.
O inverno começou e vocês observaram que muitas crianças de seu
bairro não têm agasalho e cobertores para se proteger do frio.

SITUAÇÃO 8
Leia com os seus colegas a situação abaixo. Pense na atitude que vocês tomariam para
resolver essa situação. Agora, represente essa cena com o desfecho criado por vocês.
Está chovendo e um colega de classe que vai para a escola carregando
seu caderno e estojo na mão e não tem guarda-chuva. É a hora da saída
e a chuva apertou.

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 7 - Valor: Generosidade
Nome:___________________________________________

Data: ______/______/______

A partir de nosso estudo sobre o valor genrosidade, diga-nos o que você aprendeu.
O que é generosidade?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A generosidade é sempre boa? ( ) Sim
( ) Não
Por quê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
O que aconteceria se todas as pessoas fossem generosas?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Autoavaliação
Ao longo das ocinas você teve a oportunidade de conhecer e usar alguns valores morais
essenciais para a convivência humana, como a generosidade, por exemplo. Você percebeu
alguma mudança em seu modo de ser, pensar e agir no mundo? Conte-nos que mudanças
foram essas.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Agir e pensar de forma generosa é fácil para você? ( ) Sim
( ) Não
Por quê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

O que você achou dessas ocinas?

Curti

Não curti
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Sequência didática: Reconhecendo-se como uma pessoa de valor

Valor: Honestidade

A terceira SD tem como nalidade levar a criança a reconhecer-se como uma pessoa
de valor que busca conciliar seus juízos com suas ações morais.
Para alcançar este m propomos o trabalho com o valor honestidade e seu
contravalor a trapaça, em que se problematizará o sentimento de vergonha moral
decorrente da trapaça e o sentimento de vergonha não moral.
Nesse sentido, selecionamos o jogo “Jogo do som”, um jogo típico da região centrooeste paulista.

"Jogo do som"
Neste jogo os participantes são organizados em uma la e duas crianças
cam na frente de todos. Uma deve tapar os olhos da outra e segurar um molho
de chaves ou um pandeiro. Depois, ela aponta alguém na la, que tem que ir
pegar as chaves e voltar para o seu lugar. Se a criança que está com os olhos
vendados ouvir algum barulho, deve dizer “Para!” e quem estiver com o molho
de chaves ou o pandeiro terá que pagar um mico. Se a pessoa que levou as
chaves ou o pandeiro conseguir voltar ao seu lugar sem fazer barulho, a criança
que está com os olhos vendados tenta adivinhar quem é.

Ocina 1
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula e pátio ou quadra escolar.
Organização dos estudantes: Durante a preparação do jogo a turma deve estar
organizada individualmente, durante o jogo organizadas em la única e após o jogo em
círculo.
Recursos necessários: Venda para os olhos e um molho de chaves ou pandeiro.
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- Participar junto com o(a) professor(a) e os demais colegas de classe, na elaboração de
regras de jogo que possam otimizar a dinâmica do grupo e que sejam aplicáveis no âmbito
da sala de aula;
- Participar em atividades de grupo, respeitando suas normas e assumindo as
responsabilidades como um membro;
- Manifestar atitudes e condutas coerentes com os valores universalmente desejáveis;
- Dialogar respeitando os turnos de fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Manifestar a opinião nos debates que se organizam no grupo-classe;
- Respeitar pontos de vista diferentes dos próprios e aceitar que as pessoas os manifestem;
- Relacionar situações e fatos cotidianos da vida pessoal nas quais as trocas sociais se
realizam.

Inicie a primeira ocina desta SD conversando com os estudantes sobre a proposta
do jogo “Jogo do som”, explicando suas regras.

Atividade 1: Nesta atividade o(a) professor(a) apresenta o jogo para as crianças,
explicando suas regras. Depois que as crianças compreenderam o funcionamento do
jogo, o(a) professor(a) pode construir com as crianças uma regra que não aparece no
jogo: a regra para decidir a dupla de crianças que cará na frente da la, uma com os
olhos vendados e a outra com o molho de chaves ou o pandeiro.
Durante o desenvolvimento do jogo, o(a) professor(a) deve estar atento(a) às
situações conitantes suscitadas pela experiência das crianças.

Atividade 2: Após a realização do jogo, o(a) professor(a) organiza uma roda de
conversa em que serão discutidas as situações problemáticas observadas no decorrer da
vivência lúdica. Sugerimos os seguintes questionamentos:

O que é trapaça?

Vocês consideram justo trapacear? Por quê?
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Há a possibilidade de trapacear neste jogo?

É possível saber se alguma pessoa está trapaceando?

Como é possível descobrir a trapaça?

O que se pode fazer para que a trapaça não aconteça, para que se tenha um jogo
justo, limpo (fair play)?

Neste jogo é possível sentir vergonha? Por quê?

Neste jogo é possível constranger ou envergonhar o colega? Como?

O que é sentir vergonha?

Sentir vergonha é bom ou ruim? Por quê?

Em quais situações podemos sentir vergonha?

O que se pode fazer para evitar o constrangimento ou a vergonha neste jogo?

A pessoa que trapaceia sente vergonha? Por quê?

Ocina 2
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula.
Organização dos estudantes: A turma deve estar organizada individualmente no
início da ocina e em círculo nos momentos seguintes.
Recursos necessários: Encartes 1, 2 e 3 para cada estudante.
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- Manifestar os conhecimentos prévios sobre os valores, os contravalores e os
sentimentos;
- Dialogar respeitando os turnos de fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Respeitar pontos de vista diferentes dos próprios e aceitar que as pessoas os manifestem;
- Conhecer e usar adequadamente alguns dos conceitos morais básicos, assim como os
principais termos que designam valores, contravalores e sentimentos.

Na segunda ocina desta SD o(a) professor(a) desenvolverá um trabalho de
construção conceitual sobre o valor honestidade, o sentimento de vergonha e o
contravalor trapaça. Nesse sentido, é importante retomar as hipóteses levantadas pelas
crianças sobre a trapaça e a vergonha durante a problematização do vivido.

Atividade 1: Com o intuito de explorar um pouco mais os conhecimentos prévios
dos estudantes, o(a) professor(a) entregará às crianças o Encarte 1 em que elas
descreverão situações em que determinados sentimentos se manifestam. Depois que os
estudantes preencherem o encarte 1, convide-os a compartilharem com a turma as
situações em que os sentimentos relacionados se manifestam. Aproveite este momento e
pergunte aos se estudantes se alguns desses sentimentos foram mobilizados durante a
participação no Jogo do som.

Atividade 2: Após a realização da atividade anterior entregue às crianças os
Encartes 2 e 3 em que elas apresentarão o entendimento que possuem acerca da
honestidade, da trapaça e do sentimento de vergonha. Após o preenchimento dos
encartes organize uma roda de conversa, convidando os estudantes a compartilharem
com o grupo-classe suas concepções prévias e experiências com a honestidade, a trapaça
e a vergonha.

Atividade 3: Partindo dos conhecimentos prévios das crianças, o(a) professor(a)
vai introduzindo o conceito cientíco de trapaça, honestidade e vergonha, relacionandoos a situações próximas à realidade das crianças.
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Mas anal, o que é honestidade?
A honestidade é a conformidade da ação e da linguagem com a verdade e com o
autorrespeito. Trata-se de uma sinceridade transitiva e reexiva relacionada ao
sentimento do próprio valor moral que rege ou que deveria reger nossas relações com
outrem e conosco mesmo (COMTE-SPONVILLE, 2009; LA TAILLE, 2006).
A pessoa honesta é aquela que se comporta de maneira exemplar e honrada, pois
age em nome de um ideal moral do qual se considera representante, criando uma
autoimagem positiva em relação a si mesma (FERREIRA, 2018; LA TAILLE, 2006).
A honestidade é um valor logicamente possível e moralmente necessário, porque
no ser humano há uma tendência à mentira, ao engano, o que o torna vulnerável frente a
situações em que é possível agir em benefício próprio sem muito esforço por meio da
trapaça ou se aproveitando de oportunidades. Essa vulnerabilidade humana procede do
constante conito entre duas vontades diametralmente opostas: a vontade de agir
honestamente e a vontade de se dar bem (COMTE-SPONVILLE, 2009; FERREIRA, 2018).
Ser honesto exige que a pessoa perceba a si própria como um valor e que valorize
o valor honestidade, determinando-se a agir honestamente por dever, portanto, ser
honesto por opção e princípio não é uma tarefa fácil, porém, não deixa de ser possível,
desejável e moralmente necessária.
A mentira é uma falta moral que está diretamente relacionada à trapaça e
consequentemente à desonestidade, isso porque uma pessoa honesta é aquela que não
mente nem ao outro nem a si mesma. Vemos, assim, que uma falta moral ou um ato
imoral leva a pessoa a cometer outras faltas morais, por essa razão é importante que nós,
professores, estejamos atentos aos sinais precoces de comportamentos desonestos, como
a trapaça em uma situação lúdica, por exemplo, e planejemos intervenções que
possibilitem a sua inibição na formação da personalidade moral das crianças antes que
ela encontre um terreno fértil para sua plena oração (FERREIRA, 2018).
Segundo Dan Ariely (2012) a trapaça não é apenas um comportamento comum
nas crianças, como armava Piaget (1932/1994), mas é também altamente
inuenciadora, ou contagiosa, para usar o termo do pesquisador, isso porque as forças
sociais que permeiam as relações operam de duas maneiras diferentes: (A) quando o(a)
trapaceiro(a) faz parte de nosso grupo social, temos a maior tendência de nos
identicarmos com ele(a) e, consequentemente, passamos a entender que a trapaça pode
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ser socialmente aceitável. (B) Quando, porém, a pessoa trapaceira é alguém que
não pertence ao nosso grupo social, a identicação ca mais difícil e, portanto, a
justicativa para nossa falta moral ca mais inconsistente.
Vemos aqui a importância das condutas humanas na construção da personalidade
moral das crianças e jovens, por isso, é importante que nossos estudantes conheçam
exemplos de pessoas virtuosas ou honradas para que tenham a oportunidade de valorizálas, seria excelente se nós, professores, fôssemos um desses exemplos, pois quando
vemos pessoas próximas a nós, que pertencem ao nosso próprio grupo social, cometendo
faltas morais, é aceitável que venhamos a calibrar nossa bússola moral e adotar seu
comportamento como um modelo para o nosso, assim como, o contrário também é
verdadeiro. Nesse sentido, os atos de honestidade, justiça, generosidade e outros tantos
valores se colocam como imprescindíveis para nosso senso de moralidade (ARIELY, 2012).

A honestidade é o valor que nos faz agir
e falar com sinceridade para com os
outros e para conosco mesmo.

Mas anal, o que é trapaça?
A trapaça pode ser denida como toda ação na qual uma pessoa age
desonestamente, de má-fé ou de maneira ilícita, com o intuito de se beneciar em relação
a outras pessoas, fazendo-as acreditar em algo que não é verdadeiro (PESSOTTI, 2010;
2011).
Nesse sentido, a trapaça constitui uma falta moral intencionalmente motivada,
pois exige malícia por parte daquele que o comete, de modo que a trapaça pode ser
associada a outras faltas morais como a mentira e o roubo (PIAGET, 1932/1994;
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PESSOTTI, 2010).
Em uma situação de jogo a criança trapaceia porque deseja obter o título de
vencedora para si por valorizar o fato de ser vista pelos companheiros como vencedora do
jogo. Entretanto, ao atingir o que almeja de maneira fraudulenta, ela desrespeita a si
própria e a seus companheiros, pois duvida de sua capacidade de vencer o jogo seguindo
as regras e sabe que se for descoberta terá a quebra do laço social estabelecido
(PESSOTTI, 2010).
Por conseguinte, consideramos imprescindível que o(a) professor(a) leve as
crianças a perceberem que as regras do jogo têm a função de estabelecer condições de
igualdade de oportunidades para se conquistar a vitória, evitando, assim, a trapaça. Por
isso, é importante que as regras procedam do acordo mútuo e que sejam compreendidas
e respeitadas por todos os participantes, para que se mantenha uma boa relação durante
o jogo e a garantia de um jogo limpo (fair play). Quando essas regras são esquecidas ou
desrespeitadas aparece uma contradição no funcionamento do grupo que precisa ser
resolvida.

A trapaça é quando uma pessoa escolhe
agir enganosamente com a intenção de se
beneficiar em relação a outras pessoas.
A trapaça pode ser relacionada à
mentira e ao roubo.

Mas anal, o que é vergonha?
A vergonha é o sentimento experimentado nos planos ético e moral, ou seja, a
vergonha é o sentimento experimentado pela pessoa no plano do dever (moral) e no
plano da vida que vale a pena ser vivida (ética). Segundo Piaget (1932/1994) a vergonha
corresponde ao medo de decair perante os olhos da pessoa respeitada.
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Nesse sentido, a vergonha é o sentimento experimentado na conuência de dois
sentimentos: a inferioridade e a exposição, pois uma pessoa se sente envergonhada ao
legitimar o juízo negativo alheio, correspondendo a um autojuízo negativo.
Na vergonha, o decair perante os olhos alheios corresponde a um decair perante
os próprios olhos. Vemos aqui que a vergonha está diretamente relacionada à opinião de
outrem e à nossa própria opinião sobre o Eu, isto é, de nossa qualidade enquanto pessoa
de caráter. A pessoa envergonhada julga a si própria mais do que julga uma ação ou
situação singular (LA TAILLE, 2002; 2006).
A vergonha pode ser experimentada em razão do que aconteceu (vergonha
retrospectiva ou real) e também em razão de algo que poderia acontecer decorrente da
antecipação de um evento (vergonha prospectiva ou virtual) (LA TAILLE, 2002).

A vergonha é um sentimento que carrega consigo dois
outros sentimentos: a inferioridade e a exposição. A
pessoa se sente envergonhada por perceber a desaprovação
de alguém que respeita, por se sentir ridícula e por
considerar a si própria como inferior. A pessoa pode
sentir vergonha sobre o que aconteceu ou sobre o que pode
acontecer, ou seja, sobre o que já foi feito ou sobre o que
poderia acontecer se determinada ação ou situação se
tornasse realidade.

Segundo La Taille (2002), o sentido do conceito de vergonha pode ser tanto
positivo como negativo, uma vez que sua presença pode ser vista como coisa boa (diz
respeito à pessoa que tem “vergonha na cara”) e sua ausência como sinal de má índole
(diz respeito à pessoa que é “sem vergonha”).
Mas podemos nos perguntar: toda vergonha é moral? Não! A vergonha
corresponde a um sentimento que pode incidir sobre valores morais, amorais ou imorais.
Quando se fala em vergonha moral no sentido negativo, está se falando em ação,
mas quando seu sentido é positivo, está se falando em ser. Logo, ter vergonha é visto como
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algo positivo, porque a presença desse sentimento revela a boa índole ou o caráter
da pessoa. A incapacidade de sentir vergonha moral, por sua vez, é típica das pessoas
que agem contra a moral. Portanto, a capacidade de sentir vergonha moral é condição
necessária ao “querer fazer” que é o dever moral (LA TAILLE, 2002; 2006).
Nesta SD importa-nos abordar a vergonha moral decorrente da trapaça e a
vergonha decorrente de valores alheios a moral, como por exemplo: a criança pode sentir
vergonha por ter perdido o jogo ou por sentir-se ridícula pelo mico que teve que pagar.
Pretende-se, assim, vericar por meio das ações e juízos das crianças a posição
ocupada pelos valores morais nas representações de si. Isso porque, partimos da hipótese
de que aquelas pessoas para quem a moralidade é central nas suas identidades pessoais
devem ser mais fortemente motivadas por suas convicções e objetivos. Portanto, para as
pessoas em que a honestidade, a vergonha em seu sentido positivo e a justiça são valores
que ocupam a posição central nas representações de si são aquelas mais propensas a agir
de acordo com esses valores (LA TAILLE, 2002).
Para isso, convém analisar a posição ocupada pela moralidade na construção do
Eu da criança a partir dos quatro cenários possíveis estabelecidos por La Taille (2002).
Cenário 1: Os valores morais estão integrados e unidos às representações de si,
logo a pessoa possui uma vida moral exemplar por experimentar a vergonha moral
prospectiva e retrospectiva.
Cenário 2: Os valores morais fazem parte das representações de si, mas estão
pouco integrados ou unidos ao Eu, ocupam a posição periférica e não central como no
caso do primeiro cenário. Tais pessoas são capazes de experimentar a vergonha moral,
mas, como outros valores amorais estão mais unidos ao Eu, a vergonha não moral é mais
forte ou mais frequente. Por exemplo: tal pessoa sentirá mais vergonha de não ter
alcançado o sucesso prossional do que ser honesta.
Cenário 3: Corresponde à ausência completa de valores morais junto às
representações de si. Neste caso, a vergonha moral não pode ser experimentada, pois
nenhum autojuízo negativo ético é possível. Considera-se esse cenário pouco provável,
pois de uma forma ou de outra, todas as pessoas pertencem a um universo social onde os
valores morais estão presentes.
Cenário 4: Os valores imorais estão intimamente unidos às representações de si.
Neste caso, a pessoa que age imoralmente, não somente não sente vergonha alguma,
como sente orgulho.
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A partir de suas investigações, La Taille (2002) mostrou que a criança começa
a experimentar o sentimento de vergonha por volta dos dois anos de idade, período em
que desenvolve a capacidade de eleger a si mesma como objeto de sua consciência, ou
seja, a criança diferencia o sujeito e o objeto. Entretanto, os primeiros sinais de vergonha
não apresenta nenhuma relação com a vergonha moral, trata-se exclusivamente de
vergonha de exposição.
Quando a criança chega à fase do despertar do senso moral, por volta dos seis
anos de idade, ela é capaz de experimentar a vergonha decorrente de um juízo negativo
que ela endereça a si mesma, no entanto, as pesquisas revelam a raríssima ocorrência da
vergonha oriunda do juízo moral. É somente por volta dos nove e dez anos de idade que a
vergonha moral se associa ao sentimento de obrigatoriedade (LA TAILLE, 2002).

Ocina 3
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula ou sala de informática*.
Organização dos estudantes: A turma deve estar organizada em círculo.
Recurso necessário: Livro "O pote vazio" de Demi no formato digital* ou impresso.
*Caso use o livro no formato digital você precisará de computador, projetor e caixa de som.

- Adotar condutas humanas que expressam valores de amplo acordo e comportamentos
valiosos, entendidos como legítimos e positivos;
- Sensibilizar-se por questões morais em situações nas quais elas não aparecem com
clareza;
- Dialogar respeitando os turnos de fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Manifestar a opinião nos debates que se organizam no grupo-classe;
- Apresentar argumentos e razões que justiquem a opinião pessoal diante de conitos de
valores reais ou hipotéticos;
- Respeitar pontos de vista diferentes dos próprios e aceitar que as pessoas os manifestem;
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- Analisar situações moralmente conitantes, reconhecendo os protagonistas que nelas
participam e suas diferentes perspectivas sobre o problema;
- Verbalizar o que as pessoas pensam, sentem ou desejam diante de uma situação que está
analisando;
- Propor alternativas para situações conitantes próximas da vida cotidiana.

Com o intuito de ampliar a construção conceitual iniciada na segunda ocina,
recomendamos que o(a) professor(a) leia para as crianças algumas estórias que
apresentam situações em que a honestidade e o sentimento de vergonha se apresentem
como valores centrais nas representações de si dos personagens.

Atividade 1: Recomendamos a leitura do livro “O pote vazio” de Demi que nos
conta uma fábula sobre a honestidade de uma criança. Esta obra encontra-se disponível
no Youtube, caso não seja possível adquirir o livro, sugerimos que apresentem o vídeo.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EK6tnR0l_Ak. Acesso em: 02 maio
2020.
Depois que as crianças ouvirem essa fábula, orientamos que o(a) professor(a)
organize uma roda de conversa com os seguintes questionamentos:

Por que todas as crianças queriam ser escolhidas pelo Imperador?

Por que Ping sentiu vergonha?

Como você se sentiria se fosse o(a) único(a) a apresentar um pote vazio em um concurso? Por quê?

Por que Ping esperava receber um castigo do Imperador?

Ele havia feito algo errado para ser castigado?
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Se você fosse o Imperador castigaria Ping? Por quê?

Se você fosse o Imperador castigaria as outras crianças? Por quê?

Você concorda que para ser honesto é preciso ser corajoso(a)? Por quê?

Você achou justa a forma pela qual o Imperador escolheu seu sucessor? Por quê?

Você acredita que poucas crianças são honestas? Por quê?

Para ampliar e aprofundar os estudos sobre o sentimento de vergonha e a
trapaça recomendamos a leitura e problematização dos seguintes livros:

“Vergonha” da Coleção Sentimentos
de Fábio Gonçalves Ferreira
Nesta obra apresenta-se às crianças situações em que a vergonha é experimentada em
situações cotidianas vividas por elas.

“Quem tem medo do ridículo?” de Ruth Rocha
Nesta obra apresenta-se às crianças de forma poética e divertida situações
em que a vergonha é experimentada em situações que fazem parte de sua
rotina.

Ocina 4
Duração: 100 minutos.
Local: Sala de aula e pátio ou quadra escolar.
Organização dos estudantes: Durante a preparação do jogo a turma deve estar
organizada individualmente, durante o jogo organizadas em la única e após o jogo em
círculo.
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Recursos necessários: - Venda para os olhos e um molho de chaves ou pandeiro;
- Encarte 4.

- Avaliar a construção de valores morais por meio das mudanças nos juízos e nas ações
das crianças manifestadas durante a vivência lúdica, os diálogos e os registros;
- Participar junto com o(a) professor(a) e os demais colegas de classe, na elaboração de
regras de jogo que possam otimizar a dinâmica do grupo e que sejam aplicáveis no âmbito
da sala de aula;
- Participar em atividades de grupo, respeitando suas normas e assumindo as
responsabilidades como um membro;
- Manifestar atitudes e condutas coerentes com os valores universalmente desejáveis;
- Dialogar respeitando os turnos de fala, não interrompendo os companheiros enquanto
falam;
- Manifestar a opinião nos debates que se organizam no grupo-classe;
- Respeitar pontos de vista diferentes dos próprios e aceitar que as pessoas os manifestem;
- Relacionar situações e fatos cotidianos da vida pessoal nas quais as trocas sociais se
realizam.

Esta é a última atividade desta SD e tem como nalidade avaliar os conhecimentos
construídos ao longos das ocinas de forma atitudinal e conceitual. Nestas atividades o(a)
professor e os estudantes terão a oportunidade de avaliar este processo.

Atividade 1: Após o trabalho com a literatura infantil, sugerimos que o(a)
professor(a) proponha para turma uma nova vivência do “Jogo do som” a m de vericar
se as crianças demonstrarão mudanças em suas ações decorrente das discussões
realizadas.
Depois de vivência do jogo, recomendamos que seja organizada uma roda de
conversa em que o(a) professor(a) realize com as crianças uma reexão sobre a primeira e
a segunda vivência do jogo, observando as situações conituosas, as assertivas, as
mudanças ocorridas e as que precisam ocorrer. Levando as crianças a perceberem que
não basta saber sobre o que é moralmente aceitável, é preciso querer fazer e querer ser
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uma pessoa honrada e, para isso, é necessário que os valores ocupem posição central
nas representações de si e que busquemos alinhar nossos juízos às nossas ações.

Atividade 2 - Avaliação: Depois do diálogo estabelecido com as crianças a
partir da vivência lúdica, organize-as individualmente e entregue o Encarte 4, em que os
estudantes terão a oportunidade de colocar o que aprenderam ao longo desta SD e de
realizarem uma autoavaliação.
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Encarte

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 1 - Valor: Honestidade

Nome:___________________________________________

Data: ______/______/______

Complete as sentenças a seguir.

Sinto-me feliz quando... __________________________________________________

Sinto-me triste quando... _________________________________________________

Sinto-me entusiasmado quando... ________________________________________

Sinto-me entediado quando... ____________________________________________

Sinto-me irritado quando... ______________________________________________

Sinto-me chateado quando... ____________________________________________

Sinto-me calmo quando...________________________________________________

Sinto-me bobo quando... ________________________________________________

Sinto-me medroso quando... ____________________________________________

Sinto-me envergonhado quando... ______________________________________

Sinto-me preocupado quando... _________________________________________

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 2 - Valor: Honestidade

Nome:___________________________________________

Data: ______/______/______

Responda as questões a seguir.

1. O que é honestidade para você?
____________________________________________________________________________
2. O que uma pessoa honesta faz?
_____________________________________________________________________________
3. Você conhece uma pessoa honesta?
4. Você já agiu honestamente?

(

(
) Sim

) Sim
(

(

) Não

) Não

5. O que é vergonha para você?
_____________________________________________________________________________
6. O que uma pessoa envergonhada faz?
_____________________________________________________________________________
7. Você já se sentiu envergonhado(a)?
(
Se sua resposta foi SIM conte-nos como foi.

) Sim

(

) Não

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. O que é trapaça para você?
_____________________________________________________________________________
9. O que uma pessoa trapaceira faz?
_____________________________________________________________________________

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 3 - Valor: Honestidade

Nome:___________________________________________

Data: ______/______/______

Responda as questões a seguir.

10. Você conhece alguma pessoa trapaceira?

(

) Sim

11. Você seria capaz de trapacear para ganhar o jogo? (
Por quê?

(
) Sim

) Não
(

) Não

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Você prefere ganhar o jogo trapaceando ou perder o jogo seguindo as regras? Por quê?
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. Qual a melhor forma de punir a pessoa trapaceira? Por quê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Rir, jogar, reetir
a construção do eu com o outro
Encarte 4 - Valor: Honestidade
Nome:___________________________________________

Data: ______/______/______

A partir de nosso estudo sobre o valor honestidade, diga-nos o que você aprendeu.
O que é honestidade?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A honestidade é sempre boa? ( ) Sim
( ) Não
Por quê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
O que aconteceria se todas as pessoas fossem honestas?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Autoavaliação
Ao longo das ocinas você teve a oportunidade de conhecer e usar alguns valores morais
essenciais para a convivência humana, como a honestidade, por exemplo. Você percebeu
alguma mudança em seu modo de ser, pensar e agir no mundo? Conte-nos que mudanças
foram essas.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Agir e pensar de forma honesta é fácil para você? ( ) Sim
( ) Não
Por quê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

O que você achou dessas ocinas?

Curti

Não curti
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