


1. Boas Vindas

2. Apresentação do conteúdo

3. Valores e atitudes: Amor e 
Liberdade.
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“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua 
pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para 

odiar, as pessoas precisam aprender; e, se podem 
aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar”.

Nelson Mandela
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• Os valores humanos são fundamentos morais espirituais de consciência
humana. Todos os seres humanos podem e devem tomar conhecimento dos
valores a eles inerentes.

• Muito das causas que afligem a humanidade está na negação destes valores
como suporte e inspiração para o desenvolvimento integral do potencial
individual e consequentemente social.
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• Uma tomada de posição implica necessariamente eleger
valores, aceitar ou questionar normas, adotar uma outra atitude
e essas capacidades podem ser desenvolvidas por meio da
aprendizagem.

• Entretanto, considerar atitudes, normas e valores, como
conteúdos requer uma dimensão de valores e atitudes.
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• É necessário compreender que atitudes, normas e valores
comportam uma dimensão social.

• Referem-se a princípios assumidos pessoalmente por cada um a
partir dos vários sistemas normativos que circulam na sociedade.

• A aprendizagem de valores e atitudes é pouco explorada do
ponto de vista pedagógica. Há estudos que apontam a
importância da informação como fator de formação e
transformação de valores.
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O ser humano se distingue dos animais
irracionais por diversas características.
Uma delas é a capacidade de amar. Um
exemplo desse amor é o dos pais que
normalmente amam seus filhos de modo
incondicional.



Em outras formas de amar, pode-se

afirmar que se trata de um ato de

doação. Amar é desejar para os

outros o que se deseja para si.
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Todas as pessoas precisam se sentir amadas, pois a

realização como pessoa e a sensação de felicidade

também dependem desse sentimento.
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É um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do
outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até em certos
momentos, levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios, que só seria capaz de
fazer por ele mesmo.
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É o amor que as pessoas têm por si mesmas.
Muitas vezes as pessoas, por causa de
fraquezas antigas, de crises mais recentes,
não conseguem defender seus interesses
para satisfazer suas necessidades.

Não significa que a pessoa deva ter sempre seus desejos satisfeitos, ser
egoísta ou pisar nos outros.
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Quem se ama de verdade, procura possuir controle emocional, procura
compreender as pessoas, estar sempre, ou a maior parte do tempo, de
bem com a vida e esquecer a opinião alheia, não guarda raiva, rancor, está
sempre disposto a perdoar e ter coragem, confiança e segurança para
recomeçar.
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"O amor-paixão é um sentimento
arrebatador, no qual o sujeito perde a
sensatez, deslocando-se para um plano
de altíssima individualidade, uma vez
que ele não ama o outro e sim o fato de
estar amando, algo que lhe transcende -
amor pelo próprio amor."



• Manifesta-se das mais diferentes formas,
porém é um sentimento simples e natural.

• É considerado sagrado, pois traz em si a
verdadeira manifestação da existência
divina, uma vez que Deus é amor.
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• O amor é ausência de egoísmo.



RESPONDA:

1. Como você entende a relação amor x 
liberdade?
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Mais fundamental que o amor é a Liberdade! 
A liberdade é o alimento do Amor!
O Amor é pássaro que não vive em gaiola! 
Basta engaiolá-lo para que ele morra!
Ter ciúme é reconhecer a liberdade do amor!
O desejo de liberdade é mais forte que a Paixão!
Pássaro eu não amaria quem me cortasse as Asas!
Barco eu não amaria quem me amarrasse no Cais!

Rubem Alves
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• Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre arbítrio, de acordo
com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa, é a sensação
de estar livre e não depender de ninguém.

• Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada
cidadão.
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