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Resumo: Neste workshop, serão apresentados estudos realizados com jovens universitários e 
vivenciadas estratégias pedagógicas que contribuem para o desenvolvimento da autonomia moral. 
Os participantes terão a oportunidade de entrar em contato com procedimentos utilizados numa 
Intervenção Pedagógica, inspirada no Processo de Solicitação do Meio realizada numa investigação 
com 22 universitários que apresentaram quantitativamente e, sobretudo, qualitativamente 
progresso significativo no que diz respeito a diversos aspectos em direção à autonomia moral, tais 
como: coordenar diferentes pontos de vistas, tomar decisões, expressar livremente suas crenças, 
sentimentos e valores.  O que se pretende com este workshop é proporcionar a vivência de 
estratégias comprovadamente eficazes para promover a construção da competência do juízo moral 
em universitários por meio de atividades práticas. A proposta teórica, bem como os procedimentos 
que serão vivenciados, se fundamentam nos referenciais da Psicologia Genética de Jean Piaget. 
Diversas pesquisas apontam para o fato de que a educação básica e de ensino médio nem sempre 
favorecem o desenvolvimento cognitivo e moral dos alunos. Muitos jovens chegam à universidade 
sem ter atingido o ápice do desenvolvimento moral. Considerando que nos cursos de graduação, em 
geral, prepondera a preocupação somente com a aprendizagem de conteúdo, é bem possível que o 
desenvolvimento da moralidade não acompanhe o desenvolvimento cognitivo. Isso mostra a 
importância de os professores estarem atentos e não entenderem que só porque os jovens chegam à 
universidade eles se encontram nos níveis mais elevados do desenvolvimento moral 
correspondentes à idade que possuem. Com este workshop pretende-se também que além de 
constatarem ser possível favorecer o desenvolvimento moral, os participantes entendam que a 
conquista da autonomia moral é uma das finalidades da Educação e um dos meios possíveis de 
construi-la é participar de uma Intervenção Pedagógica fundamentada no Processo de Solicitação do 
Meio Educacional. 

Palavras-Chave: Intervenção Pedagógica; Moralidade; Religião; Valores. 

Recursos Necessários: Para a realização do Workshop é necessário uma sala com computador e 
projetor. 

Nota biográfica 

Antonio Douglas de Moraes nasceu em Indaiatuba. Estuda e trabalha em Campinas SP Brasil. 
Graduou-se em Filosofia e Teologia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Em 2011 
concluiu o mestrado com uma pesquisa intitulada: Um estudo sobre a espiritualidade nas ações 
pedagógicas dos professores. Em 2016 doutorou-se na mesma instituição, na Faculdade de Educação 
da UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas, na Área de Psicologia Educacional, com tese 
intitulada: Intervenção pedagógica e construção da competência moral em universitários. 
Atualmente trabalha como Reitor do Seminário Arquidiocesano de Campinas, na formação de alunos 
dos cursos de Filosofia e Teologia da PUC - Campinas. 
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Orly Zucatto Mantovani de Assis, Professora doutora e coordenadora do Laboratório de Psicologia 
Genética na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Tem 
experiência na área de Educação, com ênfase em Psicologia, desenvolvimento humano e educação, 
atuando principalmente nos seguintes temas: construtivismo, Jean Piaget, PROEPRE, educação 
infantil, ensino fundamental e desenvolvimento infantil. 

 

ESTRUTURA DO WORKSHOP 

1- Apresentação (Dinâmica de Grupo) – 15m 

A apresentação acontecerá do seguinte modo: todos sentados em círculo são convidados a olhar uns 
para os outros e escolher alguém; em duplas inicia-se um diálogo para que se apresentem contando 
sobre si o que achar mais pertinente; ao voltarem para o grupo cada um conduz a apresentação do 
(a) companheiro (a). 
Além da apresentação estimula-se que estejamos atentos no que o outro fala. É importante falar não 
só de si, mas a respeito do outro; é positivo ouvir alguém falando de nós, nos apresentando. 

2- Exposição Teórica do tema – 15m 

Na exposição teórica se contextualizará sobre diversas pesquisas que evidenciam que muitos jovens 
ingressam na Universidade, nos mais variados cursos como Pedagogia, Psicologia, Medicina, Filosofia, 
Teologia, com o desenvolvimento cognitivo e moral aquém do esperado para esta etapa acadêmica e 
como esse fato se manifesta nas relações interpessoais na Universidade e também nos 
comportamentos desses estudantes, como por exemplo: desinteresse para fazer perguntas, 
preferência em acatar tudo o que o professor orienta sem acrescentar novas demandas, receio de 
manifestar seus sentimentos, fundamentalismos, dificuldades de coordenar pontos de vistas 
diferentes, entre outros. A seguir relata-se a importância de uma intervenção pedagógica adequada 
como possibilidade de superar tal situação, apresentando-se os resultados da pesquisa realizada, 
explicitando-se no que consistem, quais os objetivos e como desenvolver os procedimentos 
utilizados numa intervenção pedagógica realizada a qual foi considerada eficaz quanto ao 
desenvolvimento moral e para a construção de valores, como a autodeterminação, que está ligado a 
autonomia e a minimização de valores relacionados ao poder e a autopromoção. Estes 
procedimentos são: clarificação de valores, discussão de dilemas morais, conflitos interpessoais, 
atividades culturais, conversas individuais, todos eles tendo como base o “Processo de Solicitação do 
Meio”. 

3- Atividade Prática (Procedimentos/Passos) – 75m 

Serão oferecidas duas atividades práticas coletivas e depois atividades práticas individuais 
diversificadas escolhidas pelos participantes. A primeira atividade comum será a dos “Quadrados de 
cooperação” cujo objetivo é levar os participantes a refletirem sobre a necessidade de cooperação, 
comunicação clara, formas de tratamento, flexibilidade e negociação. Serão formados dois grupos, 
um deles será dos jogadores com a tarefa de formar 5 Quadrados de igual tamanho. A tarefa estará 
terminada quando cada pessoa participante tiver diante de si um quadrado perfeito, do mesmo 
tamanho dos quadrados dos outros participantes. O outo grupo tem o objetivo de observar se os 
integrantes estão cumprindo as regras previamente estabelecidas, como por exemplo, qual é o grau 
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de cooperação do grupo no todo e no individual, em quanto tempo os jogadores tratam de formar o 
quadrado somente com suas peças, verificar se são corretas ou incorretas, o quanto se interessam 

nos esforços dos demais jogadores, quem oferece peças com mais espontaneidade e quem 
raramente faz isso. 
A segunda atividade comum será a discussão de dilemas morais. Consiste em apresentar um dilema 
moral para o grupo que será convidado a se posicionar e ao se dividirem em dois grupos irão 
elaborar agumentos para defenderem a escolha feita. Quando os dilemas morais são reais e 
implicam uma atividade de avaliação há um esforço por resolver problemas.  

 
Em seguida serão oferecidas várias opções de atividades a serem realizadas individualmente:  

Clarificação de valores: Será pedido aos participantes que escrevam num papel, de 1 a 20, coisas que 
gostem realmente de fazer. Deixar claro que o papel não será recolhido ou corrigido e, que não há 
respostas certas ou erradas. Ao terminarem de escrever os 20 itens, dar-se-á sequência na segunda 
etapa que consistiu em: colocar um sinal de ‘$’ em cada item que custe mais de duzentos euros para 
realizarem; pôr um ‘R’ na frente de cada item que envolve algum risco, seja ele físico, intelectual, 
emocional; registrar na lista os itens que pensam que seus pais gostariam de realizar quando tinham 
a sua idade, marcando-os com a letra ‘P’; colocando as letras ‘C’ ou ‘R’ nos itens que preferem 
realizar em conjunto ou sozinhos, respectivamente; acrescentar o número 5 em cada item que 
pensem que não estariam mais na lista daqui a 5 anos, e finalmente que ao lerem novamente a lista, 
coloquem junto a cada item a data de quando realizaram pela última vez o que está ali indicado. 
Depois de terem feito isso será pedido que completem as seguintes frases e que compartilhem com 
o grupo, Eu aprendi que ...., Eu reaprendi que ...., Eu notei que...., Eu fiquei surpreendido em ver 
que..., Eu fiquei desapontado porque..., Eu fiquei satisfeito de que..., Eu compreendi que... 

 

Provérbios: Trata-se de frases da sabedoria popular que ao refletir sobre ele, nos dá conselhos, 
ensinamentos ou sugestões. Não é diretamente percebido, parecendo um código cujo sentido é 
preciso decifrar. A proposta é que cada integrante do grupo escolha um provérbio para refletir sobre 
ele e escrever o seu significado e narrar algum acontecimento de sua vida relacionado ao referido 
provérbio. Serão sugeridos os seguintes provérbios: 

1. Ao término do jogo de xadrez o rei e o peão voltam para a caixa. Provérbio Italiano 
2. Não há que ser forte. Há que ser flexível. Provérbio Chinês 
3. A palavra que reténs dentro de ti é tua escrava. A que escapa da ti é tua senhora. Provérbio 

Persa 
4. Os professores abrem a porta, mas o aluno deve entrar por si mesmo. Provérbio Chinês 
 

Contos: São narrativas breves, simples e que geralmente, recorre ao maravilhoso. Possuem a 
seguinte estrutura: apresentação da situação, acontecimento perturbador, peripécias vividas pelo 
herói, desaparecimento do motivo perturbador e conclusão. Será oferecido o conto:  “O jogo de 
xadrez”, que conduzirá a reflexões como por exemplo: Egocentrismo e amor podem coexistir? Sem 
definição de metas, pode haver sucesso Como você recebe críticas?  

4- Aplicação em outros contextos e Discussão – 30m 

Este é o momento em que, a partir das experiências vivenciadas em grupo e individualmente serão 
partilhadas por cada participante e discutidas. 
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5- Avaliação Final – 15m 
 

Distribuir um papel no qual está escrito: 
Que bom 
Que pena 
Que tal 
Cada participante se manifesta por escrito sobre o workshop vivenciado. 

 


