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Introdução: A generosidade pode ser definida enquanto virtude moral, presente no
início da gênese da moralidade. É considerada como a virtude do dom, pois quando se
é generoso, nada se reivindica por isso. Só se é verdadeiramente generoso desde que se
vá além do interesse, ainda que compreendido e partilhado. Lado a lado, ao amor e ao
medo, outros sentimentos devem comparecer na dimensão afetiva do desenvolvimento
moral, tais como: confiança, simpatia, indignação e culpa. Desses sentimentos,
destaca-se a simpatia, como um dos sentimentos que têm relação com a generosidade.
Objetivo: Identificar a compreensão de jovens com paralisia cerebral sobre
generosidade; favorecer o desenvolvimento desses príncipios com a utilização de
situações hipotéticas, esboçadas nas histórias; e analisar o papel da generosidade nas
suas produções discursivas. Metodologia: Foi utilizada uma história-dilema relativa a
uma situação de conflito entre generosidade e interesse próprio. A seguir foi realizada
uma entrevista conforme o método clínico piagetiano, sobre os dilemas das
personagens relativos aos sentimentos de generosidade. Na análise das entrevistas
utilizou-se as categorias: generosidade, satisfação do próprio interesse e tentativa de
conciliação entre generosidade e satisfação do próprio interesse. A justificativa foi
categorizada considerando: condições de quem precisava de ajuda, de quem precisava
ajudar, com base na reciprocidade ou adiamento da satisfação do próprio interesse.

 Resultados: Participaram desta pesquisa duas jovens com paralisia cerebral, sendo as
idades 30 e 32 anos. As participantes optaram pela generosidade em detrimento do
interesse próprio, ao destacarem que a personagem da história deveria brincar com a
amiga ao invés de ir para a praia. Ao justificar sua resposta, a participante 1 fez alusão
à reciprocidade, ao mencionar a fidelidade entre as amigas como o motivo de sua
escolha, já a participante 2 ao justificar sua resposta, fez alusão a condição de quem
precisava de ajuda, destacando a importância de se ter um amigo para brincar.
Conclusão: As respostas apresentadas pelas entrevistadas seguem o mesmo padrão de
raciocínio de crianças e adolescentes com desenvolvimento típico, estudados em outras
pesquisas. Sendo assim, considera-se que a generosidade faz parte do universo moral
de jovens com paralisia cerebral, assim como do universo de crianças e adolescentes
com desenvolvimento típico.
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