
Este módulo sobre os valores da UE é composto por três partes.

Começa por um jogo de quadra, em que os jogadores descobrem os valores da UE e alguns exemplos 
concretos da sua aplicação pela UE. Depois de conhecerem estes valores, os alunos devem refletir, 
de forma crítica, sobre os mesmos através de um exercício individual. Por fim, treinam ainda as suas 
competências democráticas através de um exercício de debate de turma, com 16 declarações à 
escolha. O jogo pode também ser jogado em separado das outras duas partes.

METODOLOGIA DURAÇÃO MATERIAL
Jogo educativo: Os 
valores da UE

20 min -   Conjunto de 32 cartões com os valores para cada grupo de jogadores. Os 
cartões devem ser impressos numa das faces e cortados.

- Conjunto de 30 cartões com as palavras «verdadeiro» ou «falso» para cada 
grupo de jogadores. Os cartões devem ser impressos numa das faces e 
cortados. 

Exercício individual 10 min -   Mapa Pessoal de Valores para cada aluno.

Exercício de debate de 
turma

10 minutos 
por declaração

-   Computador + projetor

- Apresentação do módulo 5 com 16 declarações 

- Os Mapas Pessoais de Valores completados pelos alunos.

OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS
ATITUDE

-  Os alunos estão plenamente cientes dos valores da UE.  

CONHECIMENTO
-  Os alunos conhecem os valores da União Europeia e alguns exemplos concretos da sua 

aplicação pela UE.

COMPETÊNCIAS
-  Os alunos desenvolvem a sua própria opinião sobre os valores da União Europeia.

-  Os alunos treinam as suas capacidades de debate. 

ORIENTAÇÕES PARA OS PROFESSORES  
MÓDULO 5 - OS VALORES DA UE
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PASSO A PASSO
1. O JOGO
CENÁRIO
Para o jogo, a turma é dividida em grupos mais pequenos, preferencialmente com quatro alunos cada 
um. São igualmente possíveis grupos de três ou cinco alunos, se necessário. Cada grupo senta-se à 
volta de uma mesa. Os alunos jogam uns contra os outros no seu grupo. Cada grupo tem um conjunto 
de 32 cartões com os valores e um conjunto de 30 cartões com as declarações verdadeiras ou falsas. 

PROCESSO 
- Os cartões com os valores são distribuídos pelos membros do grupo. No caso de quatro 

jogadores, cada um recebe oito cartões. No caso de três ou cinco jogadores, alguns terão um 
cartão extra. Os jogadores seguram os cartões na mão e não os mostram aos outros jogadores. 

- No meio da mesa, está uma pilha de 30 cartões com as declarações verdadeiras ou falsas. 

- O objetivo último do jogo é recolher o maior número de conjuntos de quatro cartões com o 
mesmo valor da UE.

- O membro mais velho do grupo começa, perguntando a outro jogador se tem uma carta com 
um valor específico da UE, por exemplo, a solidariedade. Este primeiro jogador deve ter, pelo 
menos, uma carta com este valor da UE.

- Se o outro jogador não tiver o cartão solicitado, informa disso o grupo e então é a vez do 
jogador à sua esquerda. 

- Se o outro jogador tiver o cartão solicitado, tira um cartão «verdadeiro» ou «falso» da pilha 
de cartões situada no meio da mesa e lê a afirmação.

- Se o primeiro jogador responder corretamente, recebe o cartão que pediu. 
«Verdadeiro» ou «falso» é suficiente como resposta; o jogador não tem de fornecer 
quaisquer informações adicionais. 

- Se a resposta estiver incorreta, não se procede à troca de cartões e o cartão 
«verdadeiro» ou «falso» é colocado sob a pilha de cartões na mesa.

- Em ambos os casos, o jogador do lado esquerdo é o próximo a jogar.

-      Quando um jogador juntar um conjunto de quatro cartões com o mesmo valor da UE, diz em 
voz alta: «Quadra». E coloca o conjunto na mesa. Este conjunto de cartões não pode ser retirado 
ao jogador.

- O jogo termina quando os oito conjuntos estiverem completos. O(s) aluno(s) com o maior 
número de conjuntos ganha(m) o jogo.

CONTEÚDO

Ver o documento com os cartões do jogo e os cartões «verdadeiro» ou «falso» para o conteúdo. 
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- Nos 32 cartões com os valores, os alunos descobrem oito valores da UE e alguns exemplos da 
aplicação destes valores pela União Europeia/pelo Parlamento Europeu na UE e no estrangeiro. 
Existem oito conjuntos de quatro cartões. 

- Os 30 cartões «verdadeiro» ou «falso» contêm declarações verdadeiras ou falsas que 
correspondem às informações constantes dos cartões com os valores. Os alunos podem utilizar as 
informações nos seus cartões com os valores para responder aos cartões «verdadeiro» ou «falso».

 

2. EXERCÍCIO INDIVIDUAL
O objetivo deste exercício é refletir sobre cada um dos valores e formar uma opinião. Este exercício 
serve de preparação para o exercício de debate de turma.

CENÁRIO
Cada aluno senta-se numa mesa com um mapa pessoal de valores. 

PROCESSO
O professor entrega um Mapa Pessoal de Valores a cada aluno. Este é um documento pessoal, 
destinado apenas ao aluno. No Mapa de Valores, são apresentados os valores da UE, juntamente com 
uma definição básica. O professor dá as seguintes instruções: 

1. Indiquem se concordam ou não com os valores, numa perspetiva pessoal.

O professor pede aos alunos que reflitam (individualmente) sobre cada um dos valores e a sua 
definição básica. 

Perguntem a vós próprios: «Pessoalmente, subscrevo estes valores?». Por outras palavras, concordam 
(a nível pessoal) que todos os seres humanos devem ser livres, iguais, viver em democracia, viver 
num Estado de Direito, respeitar a dignidade humana e os direitos humanos, ser tolerantes e mostrar 
solidariedade? Pensem nisso e coloquem um círculo em torno de «concordo» ou «discordo» ao lado de 
cada valor, de acordo com a vossa opinião. 

2. Classifiquem os valores de acordo com a sua importância, numa perspetiva pessoal.

Na coluna «Prioridades da UE» no Mapa dos Valores, os alunos classificam os valores de acordo com 
a importância que consideram que esse valor deve ter para a UE (1 = mais importante, 8 = menos 
importante). Este é um exercício individual cujos resultados serão diferentes para cada aluno.

3. EXERCÍCIO DE DEBATE DE TURMA
O objetivo desta parte é trabalhar em conjunto para aprofundar o significado dos (alguns dos) valores. 
A apresentação contém duas afirmações para cada valor. O professor escolhe duas a quatro afirmações 
para debater na sala de aula, de acordo com os interesses dos alunos. 

Nota: As afirmações destinam-se a provocar um debate sobre o valor. Não são um juízo do valor.
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CENÁRIO
O cenário deve convidar a um debate de turma e permitir também aos alunos verem as afirmações no 
ecrã na frente da sala de aula. 

PROCESSO
Processo de debate para cada afirmação:

1. Primeira votação

O professor apresenta uma afirmação à sua escolha e dá instruções: «Olhem para a afirmação. Pensem 
nela durante um breve momento e decidam sozinhos se concordam ou discordam. Não há “meio-
termo”; têm de escolher um lado.» 

Algumas observações importantes:
- Poderá haver algumas perguntas sobre a afirmação. O professor esclarece o significado da afirmação 

(sempre que possível).
- Trata-se apenas de uma votação intuitiva, após a qual o tema será debatido com maior profundidade.
- Não há respostas «certas» ou «erradas». 
- As afirmações destinam-se apenas a provocar um debate; não são opiniões verdadeiras.

O professor conta os votos e regista-os.

2. Debate geral

O professor pede a um dos alunos que lhe explique o seu ponto de vista. Depois disso, o professor 
pede a intervenção do grupo que concorda/discorda da pessoa que falou, iniciando, assim, o debate 
de grupo. Sugestão: Escolher alguém do grupo de votantes «minoritário» em primeiro lugar pode 
provocar reações dos alunos que votaram no sentido contrário. Isto incentivará os alunos a debater. 

O professor modera o debate.

3. Segunda votação (opcional)

Após o debate de grupo, o professor inicia uma segunda votação. Conta os votos e compara-os com os 
resultados da primeira votação. Alguns alunos mudaram de opinião?

4. Conclusão

Após as afirmações, o professor pede aos alunos que verifiquem se a sua resposta está de acordo com 
o que indicaram no seu Mapa Pessoal de Valores: Continuam a concordar com este valor? Alterariam a 
sua classificação?
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ALGUMAS SUGESTÕES PARA MODERAR O DEBATE
- Comece por indicar as regras de base da discussão: escutar; aguardar a sua vez para intervir; ser 

educado; cingir-se ao tema; não falar durante muito tempo e deixar os outros manifestarem 
também a sua opinião. Isto permite-lhe recordar estas regras durante a discussão. 

- Não expresse a sua própria opinião; seja o mais neutro possível.

- Tente dar a palavra a tantos alunos quanto possível. 

- Quando não há reação imediata, reformule ou represente o papel de advogado do diabo 
fazendo perguntas provocatórias.

- Se um aluno dominar a discussão, tente interromper, educadamente resuma o que disse e 
dê a palavra a outro aluno, por exemplo, perguntando quais os alunos que concordam ou 
discordam do que acabou de ser dito. 

- Se um aluno se afastar do tema, interrompa-o e peça-lhe que se mantenha concentrado na 
matéria em discussão. Pode parecer indelicado, mas os outros alunos poderão ficar agradecidos.  

CONTEÚDO
As afirmações são mostradas na apresentação correspondente a este módulo. Aqui, as afirmações são 
repetidas com algumas informações adicionais.

DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

As afirmações utilizadas destinam-se a provocar um debate de turma sobre os valores da União 
Europeia. Não constituem um juízo do valor, nem representam o ponto de vista do Parlamento 
Europeu.

DEMOCRACIA

1.  «Um referendo é sempre uma boa forma de levar os cidadãos a participar.»

 A questão é a de saber se um referendo é bom para a democracia. As limitações de um 
referendo têm a ver com o facto de, normalmente, as pessoas terem de escolher entre «sim» 
ou «não» e de não haver espaço para alternativas. Por exemplo, na Suíça (que não é um 
Estado-Membro da UE), as pessoas foram convidadas a votar «a favor» ou «contra» um novo 
túnel. Porém, havia muitas outras opções, nomeadamente, outras estradas, outros lugares para 
construir o túnel, etc. 

2.  «A verdadeira democracia só pode funcionar a nível local.»

 Esta afirmação convida a que alunos respondam se acreditam que a democracia pode 
funcionar em grandes sociedades, em que os políticos não são conhecidos pessoalmente, o 
que dificulta a possibilidade de serem abordados diretamente. Isto é particularmente verdade 
para a União Europeia, com 445 milhões de cidadãos. Pode uma democracia funcionar a uma 
escala tão grande?
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LIBERDADE

1.  «Liberdade significa não ter quaisquer responsabilidades.»

 Por «responsabilidades» entende-se muita coisa: ser responsável na sua sociedade, por 
exemplo, ajudar os outros, ajudar a sua família, cuidar dos pais ou avós idosos, cuidar dos 
filhos... Num sentido mais lato, significa «civismo», comportar-se como um «bom» cidadão, não 
danificar ou poluir estradas, etc. 

 Se todos concordarem, pode fazer o papel de advogado do diabo perguntando se pensam que 
alguém que escolha não fazer nada pela sociedade tem direito a todos os benefícios que um 
Estado providencia, como ensino gratuito, assistência médica a preços acessíveis, subsídio de 
desemprego, etc., que os outros pagam.

2.  «Porque existe liberdade de expressão, os partidos políticos racistas devem ser autorizados no 
Parlamento Europeu.»

 Se um partido político apoia pontos de vista que são contra os valores da UE, como discriminar 
outras raças, isso significa que não devem estar em posição de expressar as suas crenças e ser 
excluídos do poder?   

SOLIDARIEDADE

1.  «Um Estado-Membro da UE que é atingido por uma crise financeira deve receber apoio dos 
outros Estados-Membros da UE.»

 «Esta afirmação convida a que alunos respondam se os países da UE devem mostrar 
solidariedade para com outros Estados-Membros, quando estes se encontram numa situação 
de dificuldade. Deverá a UE ser esse tipo de União, em que os países podem contar uns com os 
outros? 

2. «Solidariedade significa utilizar o dinheiro dos impostos para garantir que todos tenham uma 
habitação condigna, alimentação e educação.»

 Esta afirmação provoca uma discussão sobre a manifestação de solidariedade numa sociedade 
com pessoas que não conhecemos. Queremos ajudar os pobres, dando-lhes dinheiro de forma 
estruturada? 

 Alguns alunos poderão pensar que a pobreza é algo por que uma pessoa é individualmente 
responsável e que a sociedade não deve pagar por isso. Poderão também ser suscitadas outras 
questões, nomeadamente, que os benefícios só devem ser concedidos a quem realmente 
precisa. Fazendo o papel de advogado do diabo, o professor pode perguntar o que os alunos 
prefeririam: um sistema muito rígido em que se corre o risco de excluir da sociedade as pessoas 
necessitadas ou um sistema menos rígido em que se corre o risco de as pessoas tirarem 
proveito do sistema.

IGUALDADE/NÃO DISCRIMINAÇÃO

1.  «Para existir igualdade, é necessária uma discriminação positiva.»

 Discriminação positiva = a prática de dar benefícios especiais a pessoas de um grupo que, 
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por vezes, são tratadas de forma injusta ou não estão bem representadas no mercado de 
trabalho, em posições de maior destaque, etc. Por exemplo, em muitos países europeus, 
os empregadores que contratam uma pessoa com deficiência são recompensados 
financeiramente como um incentivo a essa contratação.

2.  «Todos são iguais, independentemente das suas posses.»

 O professor pode explicar a diferença entre a situação desejada e a situação real. Todos são iguais 
e devem ser tratados de igual forma? Por exemplo, uma pessoa de aparência pobre entra numa 
loja de artigos de luxo, tal como uma pessoa de aparência rica - serão tratadas de igual forma? 

 A questão subjacente aqui é se ainda vivemos numa sociedade com classes sociais. Todos 
somos iguais perante a lei, mas será que essa «igualdade» existe mesmo, na realidade?

O ESTADO DE DIREITO/JUSTIÇA

1.  «Para alguns crimes, deveria ser possível escolher entre pagar uma multa elevada e ir para a 
prisão.»

 Esta afirmação convida os alunos a responderem se consideram «justo» que as pessoas mais 
ricas possam «comprar» a sua punição. Na verdade, trata-se de uma combinação dos valores 
«igualdade» e «Estado de direito». 

2.  «Os terroristas têm direito a um julgamento justo, com uma defesa adequada.»

 «A imagem na apresentação mostra o conhecido caso europeu de Anders Breivik, um terrorista 
de extrema-direita norueguês que cometeu os atentados em 2011 na Noruega.» Em 22 de 
julho de 2011, Anders Breivik matou oito pessoas em Oslo e depois abateu a tiro 69 jovens num 
acampamento de verão, na ilha de Utøya. Em agosto de 2012, foi condenado por assassinato 
em massa e terrorismo.

 Esta afirmação pretende provocar uma discussão sobre a possibilidade de as pessoas como ele 
- que estiveram claramente envolvidas em massacres – continuarem a ter direito não só a um 
julgamento justo, como também a ser defendidas.  

RESPEITO DOS DIREITOS HUMANOS

1.  «Um jornalista deve ser punido quando escreve uma notícia falsa.» 

 Esta afirmação remete para a liberdade de imprensa. Hoje em dia, apenas as ditaduras 
possuem leis que declaram que a imprensa pode ser processada pelo que escrevem. Isto pode, 
em última análise, conduzir à censura ou a que os meios de comunicação não denunciem 
determinados factos por medo de serem processados. 

2.  «A UE não deve manter relações comerciais com regimes que violam os direitos humanos, 
mesmo que os acordos sejam vantajosos para a UE.»

 A UE pode ter relações comerciais ou outro tipo de acordos com regimes que alegadamente 
violam os direitos humanos? Por exemplo, a UE conclui acordos com países africanos que 
violam repetidamente os direitos humanos, para impedir que os migrantes venham para a UE. 
Além disso, certos acordos são necessários para obtermos determinadas matérias-primas que 
não temos na Europa, como, por exemplo, cobalto, que usamos nos telemóveis. 
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TOLERÂNCIA/PLURALISMO

1.  «Devem ser permitidos símbolos religiosos, como uma cruz ou um véu, na escola e no trabalho.» 
 
 A questão em cima da mesa é saber se os alunos pensam que as pessoas devem poder praticar 

a sua religião no trabalho ou na escola.

2.  «O discurso de incitamento ao ódio na Internet não coloca qualquer problema se for feito em 
grupos fechados/secretos.»

 
 Será que os alunos já viram exemplos desse tipo de discurso? Já alguma vez o fizeram? 

Consideram que pode prejudicar certos grupos? Ou invocam a sua liberdade de expressão? 
 

RESPEITO PELA DIGNIDADE HUMANA 

1.  «É dever moral de todos os países da UE ajudar os requerentes de asilo.»

 

 Requerente de asilo = «pessoa que, por medo de perseguição com base na raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, atravessou uma fronteira internacional para 
outro país no qual espera obter o estatuto de refugiado.»

 Nota: não é o mesmo que imigrantes económicos (pessoas que migram por razões 
económicas). O estatuto de requerentes de asilo é sempre temporário, até que o país onde a 
pessoa procura obter asilo conceda ou recuse o estatuto de refugiado. 

 A questão subjacente neste caso é a seguinte: respeitamos a dignidade humana dos que não são 
europeus? Esta afirmação suscita normalmente questões como a boa integração, a escolha entre 
ajudar os seus próprios cidadãos e ajudar estrangeiros, as boas intenções de estrangeiros, etc.

 Nota: Existe liberdade de circulação de pessoas dentro da UE, o que significa que os cidadãos 
da UE nunca são «requerentes de asilo». Se isto for sugerido pelos alunos, o professor deve 
corrigir essa premissa.

2.  «A tortura deve ser autorizada para obter informações passíveis de evitar outros eventuais 
ataques terroristas.»

 
 A tortura é proibida na UE, independentemente do objetivo. Os alunos concordam com isto? 

Consideram que poderá ser legítima nalguns casos? 

HIPERLIGAÇÕES ÚTEIS

-  Democracia e direitos humanos no Parlamento Europeu: www.europarl.europa.eu/about-  
parliament/pt/democracy-and-human-rights 

- Saiba mais sobre a Carta dos Direitos Fundamentais da UE: https://ec.europa.eu/info/aid-
development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en 

-  Saiba mais sobre o Prémio Sakharov em www.europarl.europa.eu/sakharovprize
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