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Lição 6: A honestidade em um mundo desonesto
O mundo é dos honestos

“O mundo é dos espertos”, esse é o lema
de muitas pessoas que agem de maneira
desonesta para tirar vantagem em tudo, se
acham espertos por enganar e trapacear em
muita circunstância, valores trocados que
são justificados e simplificados como se não
fosse nada muito grave, quem nunca ouviu
falar no “jeitinho brasileiro”, uma forma
também de pessoas serem beneficiadas,
trapaceando e contando mentiras.
A corrupção e desonestidade não estão só com os políticos, mas começa com
pequenos atos, como comprar matérias
pirateados, não cumprir o horário de trabalho como deve ser feito, pequenas atitudes,
pequenas mentiras nos levam a ser desonestos, veja abaixo uma reflexão feita por
uma professora de Campinas juntamente
com seus alunos sobre um caso que aconteceu, demonstrando que a desonestidade
começa com pequenas atitudes.
Operação Sonho de Valsa
A iniciativa de trabalhar a

corrupção em sala de aula
surgiu após a leitura de matéria publicada na Gazeta do Povo sobre uma faxineira
que foi demitida após pegar um bombom
que estava sobre a mesa de um delegado
em Roraima. O caso ficou conhecido como
Operação Sonho de Valsa e dividiu opiniões no Brasil inteiro.
Expedita Estevão incentivou a reflexão
dos alunos em relação ao “pequeno ato de
corrupção” da trabalhadora, mas alertou
também para o encaminhamento dado pelo
delegado, interpretado por muitas pessoas
como abuso de autoridade, pois poderia
ter sido resolvido de forma mais simples e
menos vexatória.
Depois das discussões em sala de aula,
alunos e professora foram a campo. Eles
realizaram um experimento na escola com
uma caixa de lápis novos que poderiam ser
trocados por lápis usados, para ver quem
pegaria um lápis sem deixar ali a sua contrapartida. A atividade deixou as crianças
perplexas com as atitudes observadas.
Também foram até o fórum da cidade
e receberam um advogado na escola para
falar sobre o trabalho dos juristas. Tarefas concluídas e conhecimento construído
coletivamente, a professora propôs um júri
simulado em sala de aula. As palavras do
aluno Elias Camargo revelam o sucesso da
experiência: “Cheguei a me emocionar vendo meu futuro como advogado”, conta.
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