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É possível compartilhar valores? 

O enigma da Educação Ética



Juventude em risco

Índice PISA de proficiência 
escolar em 2016

Ciências
Cingapura: 556 pontos
Japão: 538 pontos
Estônia: 534 pontos
Taipei chinesa: 532 pontos
Finlândia: 531 pontos 
Brasil: 401 (caiu de 405) = 63ª. posição

Matemática
Cingapura: 564 pontos
Hong Kong (China): 548 pontos
Macau (China): 544 pontos
Taipei chinesa: 542 pontos
Japão: 532 pontos
Brasil: 377 (caiu de 391) = 59ª. posição

Leitura
Cingapura: 535 pontos
Hong Kong (China): 527 pontos
Canadá: 527 pontos
Finlândia: 526 pontos
Irlanda: 521 pontos
Brasil: 407 (caiu de 410) = 66ª. posição

Mais de 30 mil jovens são assassinados 
por ano no Brasil
Publicado em 05/06/2017 Agência Brasil Rio

Os jovens de 15 a 29 anos são as principais 

vítimas de homicídio no Brasil e, entre 2012 e 

2015, mais de 30 mil pessoas nessa faixa 

etária foram assassinadas por ano no país. Os 

dados fazem parte do Atlas da Violência 2017, 

divulgado hoje (4) pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica e Aplicada (Ipea) e pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública.

Brasil tem sétima maior taxa de 
gravidez adolescente da América do Sul
ONU-BR Publicado em 17/10/2017 

O Brasil tem a sétima maior taxa de gravidez 

adolescente da América do Sul, empatando 

com Peru e Suriname, com um índice de 65 

gestações para cada 1 mil meninas de 15 a 19 

anos, segundo dados referentes ao período 

de 2006 a 2015 divulgados nesta terça-feira 

(17) pelo Fundo de População das Nações 

Unidas (UNFPA).

Apesar de as taxas brasileiras serem menores 

que as de países sul-americanos como 

Venezuela (95) e Bolívia (88), ainda estão 

longe de países desenvolvidos como França 

(6) e Alemanha (8), ou mesmo de nações em 

desenvolvimento como Índia (28) e Rússia 

(27), segundo o levantamento.

Três evidências trágicas



Juventude em risco O desempenho cadente



Juventude em risco E o país também...



Preocupação dos 
Secretários Estaduais 
de Educação

Como transmitir valores?



Preocupação 
de especialistas

Educação cívica e valores



As oito convicções com relação à natureza e à importância do caráter que estão na base do programa:

1. A próxima geração deverá cuidar de nossas comunidades, de nossa nação e de 

nosso planeta em tempos extraordinariamente críticos.

2. Em tais condições, o bem-estar de nossa sociedade exigirá cidadãos e cidadãs

envolvidos, zelosos e com bom caráter moral.

1. As pessoas não desenvolvem automaticamente um bom caráter moral; portanto

esforços conscientes devem ser feitos para ajudar os jovens a desenvolverem os

valores e as capacidades indispensáveis para tomarem decisões e agirem eticamente.

2. A educação ética efetiva baseia-se em valores éticos centrais que estão na raiz de uma sociedade

democrática, especialmente o respeito, a responsabilidade, a sinceridade, o senso de justiça, o zelo e a 

cidadania. 

Declaração de Aspen Elaborada por educadores norte-americanos em 1992



5. Esses valores éticos fundamentais transcendem as diferenças culturais, religiosas e socioeconômicas.

6. A educação do caráter é, principalmente, uma obrigação das famílias e das comunidades, mas as escolas 

e as organizações que prestam serviços à juventude também têm a responsabilidade de ajudar os jovens 

a desenvolverem sua consciência ética. 

7. Essas responsabilidades são mais bem atendidas quando esses grupos e instituições trabalham em 

conjunto.

8. O caráter e a conduta de nossos jovens refletem o caráter e a conduta da sociedade em geral; portanto, 

todo adulto tem a responsabilidade de transmitir os valores éticos fundamentais e dar exemplo deles em 

seu comportamento pessoal, e toda instituição social tem a responsabilidade de promover o 

comportamento ético entre seus participantes e clientela. 

A Declaração de Aspen inspirou o programa Character Counts!



Os Seis Pilares do Caráter Cada valor, um pilar



Os Seis Pilares do Caráter

Sinceridade

Seja sincero, honesto e confiável

Não minta, engane ou roube

Faça o que disse que ia fazer

Tenha coragem para fazer o que é certo

Crie uma boa reputação

Seja leal – apoie sua família, amigos e a comunidade

1



Os Seis Pilares do Caráter

Respeito

Trate os outros com respeito, como gosta de ser tratado

Seja tolerante diante das diferenças

Mantenha boas maneiras, evite linguajar grosseiro

Considere os sentimentos dos outros

Não ameace, agrida ou machuque os outros

Fique calmo diante da raiva, de insultos e desacordos 
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Os Seis Pilares do Caráter

Responsabilidade

Faça o que lhe cabe fazer

Seja perseverante; continue se esforçando

Faça sempre o melhor possível

Use o autocontrole; seja autodisciplinado

Pense antes de agir; pense nas consequências

Seja responsável pelas suas escolhas

3



Os Seis Pilares do Caráter

Senso de justiça

Mantenha a mente aberta; ouça os outros

Jogue conforme as regras

Espere a sua vez; compartilhe

Não tire vantagem sobre os outros

Não culpe os outros pelos seus próprios erros

Não critique os outros de modo descuidado

4



Os Seis Pilares do Caráter

Zelo

Seja gentil com os outros

Seja compassivo e mostre que você quer ajudar

Expresse gratidão

Desculpe os outros

Ajude as pessoas em necessidade

Respeite e proteja as plantas e os animais

5



Os Seis Pilares do Caráter

Cidadania

Coopere para melhorar sua família, a escola e a comunidade

Seja bem informado e vote com consciência

Seja um bom vizinho

Respeite as leis e as regras

Respeite as autoridades

Proteja o meio ambiente

6



4 a 6 anos 6 a 9 anos 9 a 11 anos 11 a 13 anos 13 a 19 anos

Sinceridade Sinceridade Sinceridade Sinceridade Sinceridade

Respeito Respeito Respeito Respeito Respeito

Responsabilidade Responsabilidade Responsabilidade Responsabilidade Responsabilidade

Senso de justiça Senso de justiça Senso de justiça Senso de justiça Senso de justiça

Zelo Zelo Zelo Zelo Zelo

Cidadania Cidadania Cidadania Cidadania Cidadania

Tomada de decisões Tomada de decisões Tomada de decisões Tomada de decisões Tomada de decisões

Apostilas Dinâmicas e atividades por valor e por faixa etária

A metodologia O Caráter Conta! baseia-se em dinâmicas, 
jogos, brincadeiras, esquetes teatrais etc. para levar os 

jovens a perceberem a importância dos seis pilares. 

http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/04-06/04_06_sinceridade.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/06-09/06_09_sinceridade.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/09-11/09_11_sinceridade.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/11-13/11_13_sinceridade.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/13-19/13_19_sinceridade.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/04-06/04_06_respeito.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/06-09/06_09_respeito.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/06-09/06_09_respeito.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/11-13/11_13_respeito.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/13-19/13_19_respeito.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/04-06/04_06_responsabilidade.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/06-09/06_09_responsabilidade.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/09-11/09_11_responsabilidade.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/11-13/11_13_responsabilidade.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/13-19/13_19_responsabilidade.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/04-06/04_06_justica.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/06-09/06_09_justica.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/09-11/09_11_justica.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/11-13/11_13_justica.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/13-19/13_19_justica.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/04-06/04_06_zelo.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/06-09/06_09_zelo.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/09-11/09_11_zelo.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/11-13/11_13_zelo.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/13-19/13_19_zelo.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/04-06/04_06_cidadania.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/06-09/06_09_cidadania.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/09-11/09_11_cidadania.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/11-13/11_13_cidadania.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/13-19/13_19_cidadania.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/04-06/04_06_decisoes.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/06-09/06_09_decisoes.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/09-11/09_11_decisoes.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/11-13/11_13_decisoes.pdf
http://amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/13-19/13_19_decisoes.pdf


Seminário em Brasília Educadores norte-americanos
vieram demonstrar o método



Utilização em Brasília Logo a seguir, duas escolas adotaram o método



Utilização no Brasil Páginas do Google quando se busca “carater conta”



Visitas a escolas nos Estados Unidos



Visitas a escolas nos Estados Unidos Realizadas em 2000



Visitas a escolas nos Estados Unidos



Visitas a escolas nos Estados Unidos



Exemplo de atividade Respeito, faixa etária 13 a 19 anos



Exemplo de atividade – Respeito 13-19 anos anexos 1 e 2



anexos 3 a 6Exemplo de atividade – Respeito 13-19 anos



Todo mundo é alguém... (“quebra-gelo” de 10 
minutos)

1. Organizar as pessoas pelo dia do nascimento
2. Organizar as pessoas pela ordem alfabética do 

sobrenome

Atividade: 

Cada um vai escrever numa folha de papel como 
espera que as outras pessoas lhe demonstrem 
respeito.  (10 minutos)

As pessoas vão se reunir em três (ou quatro) grupos 
conforme algum critério (como quem nasceu nos 3 
primeiros meses do ano, nos três seguintes, nos outros 
três e nos últimos três. Ou de quatro em quatro, se 
houver menos gente (só três grupos). 

Compartilhem o que cada pessoa escreveu e façam 
uma lista geral por grupo numa folha grande de papel, 
usando marcador (“pincel atômico”). 

Como cabeçalho da folha grande de cada grupo, 
escreve-se “Maneiras que queremos que nos 
demonstrem respeito”. Cada uma que ficar pronta é 
presa numa parede com fita, se for o caso. (10 minutos)

Cada grupo apresenta sua folha-resumo para os 
demais. Talvez só o primeiro leia sua folha, e os demais 
grupos apenas acrescentem ideias que não foram 
pensadas pelo primeiro grupo. (15 minutos)

Agora vamos juntar todas as ideias numa folha só, 
porém mudando o título para “Formas de mostrar 
respeito às outras pessoas”. (15 minutos)

Atividade do pilar “Respeito” para a faixa etária de 13 a 19 anos

Descrição da atividadeExemplo de atividade – Respeito 13-19 anos



Muito obrigado pela atenção.
Espero colaborar com todos muito em breve!

Joaquim Moura

jmoura@agriculturaurbana.org.br

(24) 3387-2137

amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica

amigosdemaua.net/boas praticas/educacao_etica/apresentacao.pdf

agriculturaurbana.org.br/conferencia_POA/apresentacao_POA.pdf

mailto:jmoura@agriculturaurbana.org.br

