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Apresentação 

 A ética na disciplina de Filosofia tem preocupações com a vida prática da 

sociedade e se orienta pelo desejo de unir o saber ao fazer, ser e ter.  Neste sentido 

o seu conhecimento visa direcionar o indivíduo a buscar aquilo que deve ser 

importante e bom para si, e, ao mesmo tempo para o coletivo na intenção de suprir o 

objetivo da existência da humanidade que é a busca da felicidade, e de acordo com o 

filósofo Aristóteles “ a finalidade última da existência humana é a felicidade”. O grande 

empasse do ser humano é como buscar a felicidade? Oque cada um concebe como 

felicidade? Que escolhas fazer? Como agir diante de tantas possibilidades e 

dificuldades?  Como ser virtuoso neste mundo conflituoso?  

 Esta Unidade Didática foi elaborada pensando na Filosofia como prática 

significativa na percepção de valores éticos em sala de aula e em qualquer outro 

ambiente, tendo como objetivo geral realizar campanhas de promoção das virtudes 

na comunidade escolar, enfocando a significação de valores morais como: compaixão, 

solidariedade, integridade, responsabilidade, respeito, amizade, companheirismo, 

honestidade e ajuda ao próximo, gratidão, no comportamento moral das pessoas que 

vivem em sociedade. Este trabalho será desenvolvido em sala por alunos de 1º ano 

do Ensino Médio nas aulas de Filosofia. 

 No momento atual o comportamento dos estudantes de modo crescente, tem 

apresentado um aspecto preocupante no sentido de enfrentamentos, antiético, 

indisciplinado e, algumas vezes, até antissociais e deturpador perante a qualquer 

autoridade. Diante desse contexto, nós, educadores, buscamos alternativas de 

trabalho em sala de aula que nos permitam desenvolver atividades de cunho reflexivo 

e também de caráter transformador. 

 O presente trabalho faz parte do plano de trabalho do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) –política de formação continuada oferecida pela 

Secretaria de Estado da Educação aos professores da rede pública do Estado do 

Paraná e está dividido em cinco momentos pedagógicos, os quais constituem uma 

Unidade Didática a ser utilizada para o processo de implementação do projeto de 

Intervenção Pedagógica no Colégio Estadual Pe. Claudio Morelli no Município de 

Curitiba-PR. 

  



 

 Material didático  

 

 De acordo com a LDB Lei 9394/96, art.36 restruturado na Lei 11684\08, 

parágrafo 1º inciso lll “a Filosofia deve agir como instrumento de reflexão crítica, de 

forma que seus conhecimentos se tornem necessários ao exercício da cidadania”; 

educar para a cidadania é uma tarefa intensa e requer empenho e muita luta o que se 

transforma em grande desafio para os educadores na atualidade. Os valores morais 

atuam em nossas vidas frequentemente no momento em que precisamos tomar 

decisões, tomando os por alicerce, por base de nossas ações na intenção de um 

comportamento moral que facilite a arte de viver bem. 

 Aristóteles sustentava que as virtudes humanas são disposições para agir, 

sentir e julgar que se desenvolvem a partir de uma capacidade inata por meio de 

treinamento e exercício apropriados. Adquirimos virtudes de modo muito semelhante 

à maneira como aprendemos outras habilidades, tais como a carpintaria, ou a tocar 

um instrumento musical ou cozinhar. A ação correta deriva de um bom caráter moral 

pressupõe um julgamento inteligente, que é em si uma forma de virtude, incluindo a 

virtude do discernimento. Este modelo de excelência tanto na conduta como no 

caráter. É da maior importância amar o que é moralmente superior e agir com base 

na inteligência prática (phronesis) com motivos apropriados, de acordo com um 

caráter estável e desenvolvido. 

  Nesse contexto, este material didático busca propiciar aos professores e 

educandos uma reflexão sobre sua própria conduta e atitudes e relação aos outros, 

mostrando como é possível tornarem-se pessoas dignas e admiradas, aceitando e 

respeitando as diferenças do outro, as adversidades de sentimentos e demonstrando 

atitudes e hábitos positivos de um comportamento moral.  

 

 

 

 

 

 



Momento 1 

 

http://og.infg.com.br/in/10856182-5ba-c80/FT1500A/550/2013100432784.jpg 

Filosofia e Ética 

http://og.infg.com.br/in/10856182-5ba-c80/FT1500A/550/2013100432784.jpg 
 

Objetivo: introduzir o assunto a ser trabalhado aos alunos: ética e moral 

 Quando iniciamos o processo de ensino aprendizagem de nossa matéria é de 

práxis procuramos diagnosticar qual a noção prévia dos alunos a respeito da disciplina 

que iremos ministrar. Esta sondagem passa por conceituação, aplicação e 

importância. Em seguida se faz um esboço dos principais assuntos que serão 

abordados no decorrer do ano. Neste primeiro momento o professor vai iniciar as 

atividades com os alunos através das perguntas levantando o conhecimento prévio. 

 
Fonte: https://pixabay.com/en/pencil-pen-write-rubber-yellow-161129/ 
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a) Para você o que é ética? 

b) O que você entende por Moral? 

c) Você consegue diferenciar ética de moral? 

d) Para você o que são valores morais, é possível viver sem? 

e) Você é ético?  

f) Descreva uma situação em que você não foi ético 

g) Descreva ou pesquise uma situação em que alguém agiu eticamente de 

forma exemplar. 

  Após realizarem está primeira atividade se fará uma discussão em círculo onde 

debateremos questão por questão registrando quadro em forma de síntese as 

possíveis respostas para cada questão.  

E por fim o professor mediará os conceitos propostos pelos filósofos, como Aristóteles, 

Sêneca, Santo Agostinho e Kant para que os alunos repensem os seus conceitos 

prévios 

Avaliação 

  O professor vai avaliar o aluno através da participação e interesse em 

responder as questões e colaboração nas discussões. 

 

Dica ao professor !!!!!  

 É importante que o professor tenha lido o livro, Ética a Nicômacos do Aristóteles, O 

Esclarecimento do Emanuel Kant, para mediar os conceitos pela Filosofia. 

 

 

 

 

 

Tempo previsto 5 aulas 

 



 

Momento 2 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                Fuente de la imagen: Blog”Blogosfera María José Argüeso”     

Fonte:http://www.searanews.com.br/servir-ou-manter-o-discurso-de-amar/   

 

 

As virtudes 

Objetivo: Conhecer as virtudes e caracterizá-las 

 Neste segundo momento o tema são as VIRTUDES.O professor levará os 

alunos ao laboratório de informática para pesquisar as virtudes selecionando e 

classificando as diferentes virtudes indispensáveis para uma vida feliz e prospera. E 

a valorização de algumas virtudes e as variações ao longo do tempo na sociedade. 

http://www.searanews.com.br/servir-ou-manter-o-discurso-de-amar/


 
Fonte: https://pixabay.com/en/pencil-pen-write-rubber-yellow-161129/ 

Atividade 1  

Cada grupo de três alunos no máximo em consenso irão pesquisar e destacar oito 

virtudes justificando porque elas são indispensáveis na vida em sociedade 

registrando em folha para depois expor no coletivo 

Atividade 2 

 Temos no quadro abaixo destacado várias virtudes e cada aluno receberá este 

quadro para completar as características para cada virtude a partir da exposição no 

coletivo da atividade anterior. Os espaços em branco poderão ser preenchidos por 

outras virtudes não mencionadas. 

Ambição: 

Gratidão: 

Acreditar em si mesmo: 

Afinidade: 

Compaixão: 

Coragem: 

Determinação: 

Esforço: 

Amizade: 

Reconhecimento: 

Solidariedade: 

Honestidade: 

Esperança: 

Altruísmo: 

Integridade: 

Amor: 

https://pixabay.com/en/pencil-pen-write-rubber-yellow-161129/


Motivação: 

Otimismo: 

Escolhas certas: 

Paciência: 

Respeito: 

Integridade: 

Superação: 

 

 

 

 

 

 

© 2016 All Rights Reserved. VALUES.COM and "Passe Adiante" are registered trademarks of The Foundation for a Better Life. 

 

Dica ao professor !!!!!  

 Professor, você poderá acessar outros fragmentos ou episódios completos deste 

assunto no site www.youtube.com.  Pesquisar a corrente do bem” Passe Adiante” frases 

imagens depoimentos histórias. 

© 2016 All Rights Reserved. VALUES.COM and "Passe Adiante" are registered trademarks of The Foundation for a Better Life.  

 Avaliação 

 

 O professor levará em consideração as atividades 1 e 2 e também o 

engajamento e a participação nas discussões. 

 

 

 

Tempo previsto 5 aulas 

http://www.youtube.com/


Momento 3 

 

Filme, mobilização e campanha  

 Objetivo: sensibilizar os alunos para uma campanha das virtudes na 

comunidade escolar 

 Nesta etapa a classe irá assistir ao filme norte-americano “A Corrente do 

Bem”, de 2000, dirigido por Mimi Leder. Dublado 

Endereço https://www.youtube.com/watch?v=9D2KGGrCABI acessado em 

17/11/2016 

 Após ao filme discutir o sentimento que cada um teve e relação a história e 

convidá-los a pensar em algo sobre as virtudes. O que seria possível fazer para 

expandir a corrente das virtudes?  Como cada um ou em grupos (como eles 

sugerirem) podem se tornar um elo da corrente do bem no meio em que se vive. O 

professor vai organizar e mobilizá-los para uma campanha das virtudes na escola e 

cada grupo ficará encarregado de divulgar as virtudes na escola por uma semana. 

Cada grupo usaria a criatividade para esta promoção das virtudes. Como por exemplo 

“um pote das virtudes em cada sala e cada aluno tiraria deste pote um papel com uma 

virtude, interiorizaria a mensagem ficando responsável para repassar para os amigos 

que repassaria a outras pessoas”; ou” pesquisar imagens com frases positivas para 

enviar aos colegas principalmente aqueles que passam por problemas pessoais e 

https://www.youtube.com/watch?v=9D2KGGrCABI


precisam de palavras de auto estima”; ou “a corrente do pensamento positivo  em que 

o grupo  por semana ou um dia por semana fica responsável de escrever um  

pensamento no quadro de todas as salas de aula  com uma mensagem para o dia ou 

para a semana”, essa  prática  já é rotina nas minhas aulas de filosofia  um 

pensamento por aula  e a maioria dos alunos  já  aguardam a frese do dia ou sugerem 

alguma que anotou e gostaria de compartilhar.  

 

 

Avaliação 

 O professor observará a criatividade, participação e o empenho de cada grupo 

na execução das atividades propostas assim como o envolvimento individual de cada 

aluno em cada etapa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempo previsto 14 aulas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Momento 4 
 

 
Fonte: http://theconversation.com/why-we-need-to-stop-talking-about-foreign-students-53014 

 

 
 

Praticando os conceitos 
 
 
Objetivo: levar o aluno a reconhecer os valores positivos e negativos e as 
virtudes. 
 

 
Fonte: https://pixabay.com/en/pencil-pen-write-rubber-yellow-161129/ 

 

Atividade 1  

 Observe as palavras abaixo e separe de acordo com o seu sentido: amizade, 

egoísta, amor, ganância, inveja, carinho, mentiroso, lealdade, humilde, rebelde, 

educado, falsidade, pessimista, solidário, tristeza, respeito, paciência, fraqueza, 

justiça, raiva. 

http://theconversation.com/why-we-need-to-stop-talking-about-foreign-students-53014
https://pixabay.com/en/pencil-pen-write-rubber-yellow-161129/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESPONDA: 
 

A. Qual o valor positivo que você acha mais importante? Por quê? 
 
 
B. Qual o valor negativo que você mais detesta? Por quê? 
 
 
 
C. Escreva o valor com o qual você mais se identifica? Por quê? 
 

 

Atividade 2 

 No quadro abaixo há dez qualidades ou virtudes que precisamos ter. Pinte os 

quadrinhos que formam as palavras: responsabilidade, compromisso, compreensão, 

perdão, sinceridade, amor, companheirismo, respeito, união, fidelidade. Após 

encontrado as virtudes elaborar uma frase para cada palavra. 

 

 

POSITIVO 
 

NEGATIVO 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 



 

Disponível em: http://educacaodareligiosidade.blogspot.com.br/2010/03/o-que-e-umaescola.Htm. 
Acessado em 29/11/2016. 

 

 

Avaliação 

O professor observará as atividades 1e 2 valorizando as respostas dadas pelo aluno 

 

 

 

Tempo previsto 3 aulas 

 

 

http://educacaodareligiosidade.blogspot.com.br/2010/03/o-que-e-umaescola.Htm


Momento 5 

 

Fonte: http://www.salzburg.umd.edu/global-research 

 

 

Fonte: http://www.desafiosdaeducacao.com.br/como-ajudar-os-alunos-superar-ansiedade-social-em-sala-de-aula/ 

 

Mediania e auto avaliação 

Objetivo: Ajudar os alunos a compreender a ética aristotélica. 

   Dica ao professor !!!!!   



Passar aos alunos o texto abaixo ler e discutir no coletivo. 

 

   O meio termo das escolhas 

Aristóteles (2001) destaca que para uma pessoa ser virtuosa deve viver de 

acordo com as virtudes dentre elas: temperança, prudência, nobreza, grandeza, 

autonomia, coragem, bondade, justiça. Baseando-se nas virtudes e vivendo na 

mediania, ou seja, no equilíbrio das suas escolhas, o homem se aproxima da 

finalidade de sua existência que é a busca da felicidade. 

 

Aquela pessoa que faz o bem, agindo com prudência (capacidade de refletir, 
deliberar e ser criterioso na escolha das ações) e autonomia (capacidade de 
submeter suas escolhas e suas ações a regras e normas refletidas por si 
mesmo), age virtuosamente e, portanto, é feliz. (Galo,2014, p.142) 

 

Chauí quando descreve a conduta humana baseia-se em dois princípios 

aristotélicos: o dos vícios e o das virtudes, que são diferenciados segundo o controle 

da mediania, do equilíbrio, ou seja, “ pelo critério do excesso, da falta e da 

moderação: um vício é um sentimento ou uma conduta excessiva, ou, ao contrário, 

deficientes; uma virtude é um sentimento ou uma conduta moderado”. 

De acordo com Aristóteles, 

                                                                                                                          
De tudo que é contínuo e divisível é possível tirar uma parte maior, menor ou 
igual, e isto tanto em termos da coisa em si quanto em relação a nós; e o 
igual é um meio termo entre o excesso e a falta. Por “meio termo” quero 
significar aquilo que é equidistante em relação a cada um dos extremos, e 
que é único e o mesmo em relação a todos os homens; por “meio termo em 
relação a nós “ quero significar aquilo que não é nem demais nem muito 
pouco, e isto não é único nem o mesmo para todos.  

 
 

A busca pelo equilíbrio nas ações é que faz as pessoas ser virtuosa dentro de 

um hábito constante e que não se pode pecar nem por falta nem por excesso. 

 

Dica ao professor !!!!!  

Atividade 1  

O professor escolherá as virtudes ou um dos vícios colocando no quadro 

abaixo e vai orientar os alunos a preencher os outros dois termos faltantes 

pesquisando no dicionário ou no celular, em duplas 



 

Fonte: https://pixabay.com/en/pencil-pen-write-rubber-yellow-161129/ 

 

VICIO POR FALTA VIRTUDE VICIO POR EXCESSO 

Covardia CORAGEM Temeridade 

Indiferença GENTILEZA Irascibilidade 

Vileza RESPEITO PRÓPRIO Vulgaridade 

Malevolência JUSTA INDIGNAÇÃO Inveja 

Tédio AMIZADE Condescendência 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

https://pixabay.com/en/pencil-pen-write-rubber-yellow-161129/


Atividade 2 

 Propor uma auto- avaliação através de comentário do curso do projeto 

destacando os pontos positivos, negativos, as dificuldades encontradas e outras 

observações que julgar pertinentes.  

 

 

Avaliação 

O professor avaliará o interesse e a participação dos alunos na realização de cada 

atividade anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo previsto 4 aulas 
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