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Prezado professor,

Ética e moral são conceitos que estão presentes na vida de todo 

ser humano, norteando ações e estruturando sociedades. Toda pessoa 

inserida socialmente tem enraizados em si códigos de conduta moral 

que nos são transmitidos pela tradição e educação. Aprendemos a 

distinguir o certo do errado, o bem do mal, e a não fazer aos outros o 

que não queremos que façam conosco. 

O livro Pisando na bola aborda uma situação de conflito ético e 

desvio de conduta moral, e possibilita a discussão desses conceitos 

abrindo espaço para a análise de comportamentos. Permite também 

o debate sobre questões éticas na sociedade contemporânea, que 

vive tempos de excessiva valorização do individualismo, estímulo à 

competição desenfreada, deteriorização do meio ambiente – tudo isso 

justificado pelo crescimento econômico e pela evolução tecnológica – e 

massacre do próprio ser humano em nome desse mesmo crescimento 

econômico, além do descaso com as disparidades sociais, guerras e 

violência. Como os alunos se colocam diante de todas essas questões? 

Eis o ponto inicial a ser trabalhado em sala de aula com a leitura deste 

livro e das atividades aqui propostas. 

Ética e moral

Para iniciar uma reflexão sobre ética e moral, pergunte aos 

alunos o significado desses conceitos e anote na lousa as res-

postas que forem surgindo, quaisquer que sejam. De posse das  

respostas, peça que discutam cada significado, abrindo espaço 

para o repertório deles.
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Depois, busque em um bom dicionário os significados de ética e 

moral, diferenciando-as junto com os alunos.

O intelectual Umberto Eco escreveu certa vez: “Quando outros 

entram em cena, nasce a ética” (ECO, Umberto; MARTINI, Carlo M. 

Em que creem os que não creem. São Paulo: Record, 1999. p. 42). Convide 

os alunos a refletirem sobre essa afirmação levantando elementos sobre 

a preservação da espécie humana, o olhar do outro sobre nossas ações, o 

desejo de agradar e ser amado, o agir em prol de uma harmonia coletiva 

etc. Faça uma relação entre a afirmação de Eco e a atitude do professor 

Pedro, no livro, que “não trancava o seu armário, e fazia questão de 

frisar que a lealdade era uma grande virtude e que o mundo seria bem 

melhor se todos confiassem uns nos outros”. A ação do professor Pedro 

demonstra sua ética, simbolizando a fé que deposita no outro.

Contraponha à ideia de ética o fato de que nem todos os homens 

pautam-se pela ética, mas todos são conduzidos por preceitos morais 

e sabem distinguir o bem do mal, o certo do errado. E para garantir 

a harmonia social, todas as comunidades criam códigos de leis para 

repreender e julgar quem comete crimes e age de maneira imoral.

Depois de toda essa reflexão e para finalizar a discussão, 

divida a turma em pequenos grupos e solicite que montem painéis 

apresentando alguns comportamentos do código de conduta moral 

da sociedade da qual são integrantes.

 

Maniqueísmo

A dualidade bem e mal em estado bruto não existe. Todo ser 

humano é dotado de características e sentimentos complexos. 
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Agimos de forma contraditória. Em alguns casos, uma pessoa é capaz 

de agir de maneira altruísta, e em outros, ela mesma pode praticar 

atos cruéis. Portanto, não existem heróis e vilões. O que pode nortear 

nossas ações é a vontade de ser uma pessoa cada vez melhor para 

construir um mundo também melhor, aprendendo através de nossas 

experiências e conflitos.

Refletindo sobre a complexidade do ser humano, proponha aos alu-

nos o exercício de se colocar no lugar dos personagens: o que eles fa-

riam se estivessem no lugar de Rodrigo, Matheus, Rafaela e professor 

Pedro? Para esse exercício, estimule-os com alguns questionamentos: 

O que é ser amigo? O que fala mais alto, a amizade ou a ética? O que é  

traição? Vale tudo em uma competição? Em nossa sociedade as pessoas 

são reconhecidas por seus méritos? Quais foram as consequências do 

ato de Matheus? Como Matheus deveria ser repreendido? Matheus é 

uma pessoa má? Como ele se sentiu depois de ser descoberto? O profes-

sor Pedro, apesar de sua conduta, é imune a atitudes reprováveis? Por 

que Rodrigo ficou ansioso e indeciso?

Depois, em duplas, proponha aos alunos que criem quadrinhos, 

construindo diferentes finais para essa história.

Jeitinho brasileiro 

O famoso “jeitinho brasileiro” é uma prática difundida tradicional-

mente no país e, até mesmo, um estilo de vida para muitos brasileiros. 

Mas, afinal, o que é esse tal “jeitinho”? Peça aos alunos que respon-

dam a essa pergunta, anotando todas as respostas na lousa. Depois, 

solicite que reflitam e comentem as respostas.
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Associe a ideia de ética ao “jeitinho brasileiro”. Analise com os 

alunos o comportamento dessas pessoas que vivem de driblar as re-

gras para se darem bem, conseguir algo rapidamente e livrarem-se 

das penalidades da lei. Por se acharem espertas e para se darem bem 

a qualquer custo, essas pessoas subornam, enganam, usurpam, pas-

sam o outro para trás. O que estes “espertos” pensam sobre pessoas 

honestas? E qual é a ética e a moral dessas pessoas que saem de 

estabelecimentos sem pagar a conta, furtam livros da biblioteca, es-

tacionam em local proibido, vendem de má-fé produtos de qualidade 

ruim, subornam policiais e funcionários públicos, compram a carteira 

de motorista, furam filas etc.?

Ao observarmos nossos governantes, criticamos a corrupção e 

a má administração pública. Mas e nossa prática cotidiana? Respei-

tamos as leis? Por que continuamos votando em quem “rouba, mas 

faz”? O que ensinamos para nossos filhos? De onde vem essa necessi-

dade de se dar bem em cima dos outros? E quando somos pegos em 

flagrante, por que nos sentimos envergonhados e humilhados?

Em contraposição a essa discussão, pondere que há um lado 

positivo no “jeitinho brasileiro”, quando este jeitinho é usado de ma-

neira ética para vencer as dificuldades com criatividade, por exem-

plo, dedicar-se a trabalhos alternativos como forma de aumentar a 

renda familiar. Para amparar essa discussão, projete na sala de aula 

alguns episódios do seriado O bom jeitinho brasileiro, exibido pelo 

Canal Futura.

A reflexão sobre o “jeitinho brasileiro” pode resultar na monta-

gem de listas pelos alunos sobre o que é moralmente aceitável e o 

que é condenável.
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Estudos de casos 

Após introduzir os alunos no campo das ideias sobre ética e a 

prática moral, monte pequenos grupos e peça que selecionem casos 

nos noticiários em que se destaque a questão ética e moral: política, 

economia, esportes, arte, crimes etc. Depois solicite que redijam tex-

tos analisando os casos selecionados: qual é o conflito ético e moral, 

como esses ideais foram transgredidos e de que maneira eles julga-

riam ou solucionariam as situações. Peça a cada grupo que apresente 

seus trabalhos para o resto da turma.

A escola deve trazer a realidade dos alunos para a sala de aula. 

Assim, partindo de uma abordagem ampla sobre ética e moral, propo-

mos que os alunos levantem elementos de seu dia a dia para reflexão. 

Quais conflitos eles presenciam ou vivenciam? Cada aluno deve apre-

sentar uma situação de seu universo e estimular o diálogo entre a tur-

ma para a discussão dos preceitos éticos e morais. Exemplos: trair o(a) 

namorado(a), comprar produtos piratas, fazer um “gato” na TV por assi-

natura, colar na prova, mentir para os pais, passar um colega de classe 

ou de trabalho para trás, não devolver o troco errado etc. O que é certo 

e errado em cada uma das situações? Como solucioná-las? Por que agir 

moralmente bem nessas situações pode trazer benefícios? Ou, ao contrá-

rio, porque somos instigados a agir de maneira controversa? Como viver 

harmonicamente, não enganar ninguém e não temer ser enganado?

 

Reflexões

Assim como o avô de Rodrigo, que lançava charadas aos netos, 

dava o dia todo para eles pensarem no assunto e depois conversava 
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com eles a respeito da reflexão proposta, proponha aos alunos alguns 

temas para que possam refletir entre uma aula e outra, pedindo para 

que escrevam sobre os temas propostos e dialoguem sobre suas 

considerações.

Sugerimos algumas questões:

• Em nome da amizade, deve-se guardar silêncio diante de um ato 

de traição?

• Quando a omissão pode tornar-se uma mentira?

• O que é remorso? E o que esse sentimento pode despertar nas 

pessoas?

• O que é solidariedade e por que muitas vezes agimos em favor 

do próximo?

• Por que precisamos do olhar do outro para ser alguém?   

• É possível agir moralmente, sem, contudo, ser uma pessoa ética?

• Podemos ser altruístas e egoístas ao mesmo tempo?

• Como é competir com pessoas desleais e o que isso provoca em nós?

• Vale tudo em uma competição?

• Por que muitas pessoas falam que só se conhece realmente alguém 

quando lhe damos poder?

• Competir é bom? Por quê?

• Devemos relativizar as atitudes imorais de uma pessoa que pas-

sa por dificuldades financeiras, problemas de saúde, desequilíbrio 

psicológico etc.?

• O que é justiça?

• Como equilibrar a equação bem-estar pessoal X preservação social 

e ambiental? 

• Qual é o maior valor existente na sociedade contemporânea?
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• Demissões em massa provocadas por empresas que querem ter um 

lucro maior do que já têm é moralmente justificável? No mundo dos 

negócios o que importa é somente o lucro?

Filmes
Para ampliar os trabalhos sobre ética e moral, selecione um filme 

que aborde essa temática. Elabore um roteiro de interpretação e dis-

tribua-o entre os alunos, que, ao final da projeção, devem responder a 

questões pontuais levantadas pelo filme.

Sugerimos algumas obras que podem ser trabalhadas em sala de 

aula, de acordo com o interesse, faixa etária e perfil dos alunos:

• O sucesso a qualquer preço (1992), direção de James Foley. Trata da 

competição sem limites no ambiente de trabalho, onde a ética é colo-

cada de lado quando se concorre a um prêmio ou corre-se o risco de 

perder o emprego em tempos de crise econômica.

• A firma (1993), direção de Sydney Pollack. O filme fala sobre os dile-

mas morais de um advogado que descobre um esquema de lavagem de 

dinheiro da máfia na empresa em que trabalha. E questiona o código de 

ética entre advogados e clientes, relação esta em que os crimes pratica-

dos pelos clientes nunca podem ser revelados pelos advogados. 

• O homem que copiava (2002), direção de Jorge Furtado. Com uma vida 

difícil, sem muitos recursos financeiros, um grupo de pessoas recorre a 

estratégias moralmente reprovavéis para vencer na vida a qualquer custo. 

• Redentor (2004), direção de Cláudio Torres. Trata da crise moral de 

um jornalista que fica dividido entre se beneficiar da aliança com um 

amigo rico e criminoso ou denunciar suas mazelas e trabalhar em prol 

dos oprimidos. Uma experiência divina o ajuda a escolher seu caminho.


