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Data:  

Clique aqui para inserir uma data. 

 

Tema:  

Tolerância. 

 

Conceitos trabalhados:  

Tolerância; respeito; o que define um ser humano.  

 

Objetivos:  

Compreender o que é tolerância. Quais os limites da tolerância e porquê tolerar. Perceber que o que 

define um ser humanos não são as coisas externas. 

 

Recursos necessários:  

Lápis de cor de várias cores de pele; lápis de desenho; lápis coloridos e canetinhas; folhas de papel 

para desenho e/ou cartolina. 

 

Duração:  

1h. 

 

Descrição da atividade:  

1) Dinâmica de integração “O que é um ser humano?” 

Distribua aos participantes folhas de papel e lápis para desenho. Deixei os lápis cor de pele na 

mesa juntos com todos os outros lápis e canetinhas. Peça aos participantes que desenhem um ser 

humano. Sem dar muitos detalhes. Observe os desenhos e vá incentivando a porem mais detalhes, 

principalmente a cor da pele, cabelos, roupas, altura, se tem uma profissão e etc.  

Alternativa: essa mesma atividade pode ser feita na cartolina onde todos irão desenhar junto o 

ser humano e o mediador vai perguntando como será o ser humano “qual será a cor da pele?” – “é 

homem ou mulher?” – “qual é a altura?” – “cor dos olhos?” – “tem uma profissão?”. 

Provavelmente os participantes desenharão uma pessoa do gênero masculino, alto, branco, com 

uma profissão de destaque e etc; bem típico dentro do padrão social. 

 

2) Após a dinâmica de integração, trabalhe os tópicos sugeridos através de debate com os jovens. 
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3) Proponha, após o debate, que refaçam o desenho pondo apenas o que define de fato um ser 

humano. (Provavelmente o desenho estará quase em branco, sem nenhuma das definições 

anteriores) 

 

Obs: Caso os jovens não atinjam esse objetivo de desenhar um personagem “típico-padrão”, ainda 

sim o debate de porquê fizeram essa escolha pode ocorrer.  

 

Mediação de atividade:  

• Por que a gente geralmente pensa em ser humano sempre seguindo um padrão social? Não 

podemos desenhar um ser humano mulher, transexual, lixeiro, criança, com síndrome de 

down, de óculos, com baixa estatura, sem um braço, idoso...? 

• Por que muitas vezes somos intolerantes e desmerecemos as pessoas que não estão no 

padrão? 

• O que é um ser humano? 

• O que define um ser humano? Se um ser humano não é definido pelas características externas 

e sociais, por que então damos tanta importância a isso e menos ao que realmente define 

nossas humanidade? 

• Por que somos diferentes? 

• É bom que sejamos diferentes? 

• O que é tolerância? 

• O que é preconceito? 

• O que é racismo? 

• Por que e como tolerar? 

• Somos diferentes por fora e na sociedade, mas nossas natureza humana é comum a todos? 

Qual a importância disso? 

 

Registro de atividade:  

Clique aqui para digitar texto. 

 


