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Esta publicação faz parte de um projeto 
para ajudar professores de todo o Brasil 
a tratar o tema ética com seus alunos.

A iniciativa consiste em atividades para 
serem trabalhadas em sala de aula, 
principalmente no ensino médio. Elas 
foram desenvolvidas pelo ETCO a partir 
de uma pesquisa sobre como os jovens 
encaram o tema ética.

Nas próximas páginas, você fica 
sabendo mais sobre o projeto, a 
pesquisa e as atividades.

Ética para Jovens
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Por que criamos 
este projeto

A ética é a base do convívio social. Para 
construir um Brasil forte e justo que todos 
queremos, precisamos reforçar as bases 
éticas da nossa sociedade cultivando  
esse valor nas novas gerações.

As atividades para sala de aula propostas 
neste projeto são uma contribuição 
do ETCO para auxiliar educadores 
nessa missão. O ponto de partida foi 
uma pesquisa que encomendamos ao 
Datafolha para saber como os jovens se 
relacionam com a ética. Eles entendem 
que existe uma crise ética na sociedade,  
mas parecem dispostos a mudar esse 
cenário. E validam os princípios deste 
projeto ao colocar os professores  
entre suas principais referências  
éticas e ao recomendar, como solução 
para o problema, mais conversas  
sobre o assunto.

Edson Vismona,  
presidente-executivo do ETCO
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O ETCO-Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial 
é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (Oscip) dedicada à promoção da ética nos 
negócios e na sociedade de um modo geral. O foco 
principal do Instituto é a melhoria do ambiente de 
negócios no País por meio do combate a condutas 
ilícitas que provocam desequilíbrio concorrencial 
entre as empresas, como sonegação fiscal, 
falsificação de produtos, contrabando e corrupção. 

Mas o ETCO entende que a solução para esses 
problemas depende também da formação ética 
dos brasileiros, foco deste projeto.

Um instituto dedicado  
à promoção da ética

www.etco.org.br
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A intenção do projeto não é “ensinar” o 
que é ou não ético. O objetivo é provocar 
a autorreflexão dos jovens sobre como 
formulam os seus próprios parâmetros 
éticos e as razões pelas quais obedecem 
ou não a eles.

O projeto trata de ética em diferentes 
ambientes e dimensões, incluindo 
temas como corrupção, bullying e 
direitos humanos. As atividades foram 
desenvolvidas de modo a aproximar o 
tema da realidade e dos interesses dos 
jovens e utilizam recursos como charges, 
júri simulado, representação de papeis  
e outros formatos interativos.

Veja um resumo das atividades  
nas próximas páginas. 

O material completo está disponível  
no site www.eticaparajovens.com.br

O objetivo  
das atividades
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As atividades 
propostas
disponíveis no site  
www.eticaparajovens.com.br

Objetivo: Estimular a reflexão dos 
jovens sobre sua própria formulação 
de referenciais éticos por meio de  
um jogo envolvendo um dilema  
ético de uma personagem fictícia.

Atividade: 
O que é ética?

1

Objetivo: Estimular a reflexão  
sobre a formulação de referenciais 
e condutas éticos em ambientes 
coletivos. Para isso, os jovens são 
convidados a identificar condutas 
antiéticas comuns na sala de aula  
e propor regras para evitá-las.

Atividade: 
A ética da sala 
de aula

2

Objetivo: Esta atividade propõe 
um exercício sobre bullying e ética, 
buscando provocar nos jovens a 
reflexão sobre a influência dos 
colegas e a própria autonomia para 
agir de acordo com a sua ética.

Atividade: 
A minha ética 
e a ética do 
grupo
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Objetivo: Envolver os alunos com a 
aula “A minha ética e a ética do grupo” 
por meio da realização de entrevistas 
com adultos sobre como lidar com o 
bullying entre os jovens.

Atividade: 
A minha ética 
e a ética do 
grupo (trabalho 
extraclasse 
opcional)

4

Objetivo: Discutir alguns  
resultados da pesquisa ETCO-
Datafolha “Ética entre os jovens” 
para estimular os alunos a refletir 
sobre o conceito de ética e sobre  
a ética na sociedade.

Atividade: 
Quem é ético?

5

Objetivo: Envolver os alunos  
com a aula “Quem é ético?”  
por meio da realização de  
uma pesquisa de opinião.

Atividade: 
Quem é ético? 
(trabalho 
extraclasse 
opcional) 
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Objetivo: Aborda a democracia 
representativa e o processo legislativo 
por meio de um jogo em que os 
alunos serão os vereadores de  
uma Câmara Municipal.

Atividade: 
Estado 
Democrático 
de Direito – 
aula 1

9

Objetivo: Esta atividade utiliza charges 
e textos para instigar a reflexão dos 
alunos sobre a relação entre a ética 
individual e a ética da sociedade.

Atividade: 
Coerência 
ética

7

Objetivo: Baseada em charges, esta 
atividade tem como objetivo estimular 
a reflexão dos jovens sobre a relação 
entre condutas éticas e corrupção. 

Atividade: 
Corrupção 
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As atividades 
propostas
disponíveis no site  
www.eticaparajovens.com.br
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Objetivo: Com um jogo em que 
os alunos desempenham o papel 
de empresas, consumidores, 
trabalhadores e governo, será 
abordado o tema da ilegalidade  
na prática comercial.

Atividade: 
Pirataria e 
outras práticas 
ilícitas 

12

Objetivo: Simula um tribunal julgando 
um caso de corrupção no serviço 
público. Ao desempenhar os papéis 
de jurados, advogados e Ministério 
Público, os alunos discutirão a 
aplicação da lei, o princípio da 
igualdade e o dever do Estado  
de garantir um direito social.

Atividade: 
Estado 
Democrático 
de Direito – 
aula 2

10

Objetivo: Instigar a reflexão dos 
alunos sobre os direitos humanos 
como referência ética básica para a 
sociedade brasileira contemporânea. 
Para isso, serão utilizados um vídeo 
documentário sobre o Holocausto e 
a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.

Atividade: 
Direitos 
humanos 
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O que os jovens brasileiros pensam  
sobre ética? Como eles avaliam suas 
próprias condutas, a de seus amigos,  
a da família e a de outros grupos?  
O que acreditam que deve ser feito  
para que sua geração possa assumir  
a missão de transformar o País?

Essas foram as principais indagações 
que o ETCO e o Datafolha procuraram 
responder por meio do estudo “Ética 
entre os Jovens”. 

A pesquisa ouviu 1.048 pessoas de 14 
a 24 anos, em 130 municípios, entre os 
dias 7 e 13 de março de 2017. O nível de 
confiança é de 95% e a margem de erro, 
de 3 pontos percentuais para mais ou 
para menos.

Conheça os resultados nas  
próximas páginas.

Pesquisa 
Datafolha: “Ética 
entre os Jovens”
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Quando você ouve 
falar na palavra 
ética, o que vem  
à sua cabeça?

1
Pesquisa Datafolha

Ao ouvir a palavra ética, a principal 
ideia que passa na cabeça dos 
jovens brasileiros é o respeito ao 
próximo. Para 22%, é a primeira 
coisa que lhes vem à cabeça. 
Outras lembranças foram: ser 
educado (12%), ter conduta 
moral (5%), ter bom caráter (4%), 
ser honesto (4%), entre outras 
respostas menos citadas. Um 
quinto (21%) não respondeu.
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22%

12%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

12%

21%

Respeito ao próximo

Ser educado

Conduta moral

Bom caráter

Honestidade

Agir de maneira correta

Bom comportamento 
na forma de falar ou agir

Uma pessoa correta

Outras respostas

Não sabe

* Resposta espontânea e múltipla
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A maior parcela dos respondentes 
avalia a sociedade brasileira, seus 
amigos, sua família e a si mesmos 
como pouco ou nada éticos.  
A sociedade brasileira é a mais 
mal avaliada; em penúltimo lugar, 
vêm os amigos; depois, o próprio 
entrevistado e, em posição 
menos ruim, mas também  
mal avaliada, a família.

O quanto você, 
sua família, seus 
amigos e os 
brasileiros em 
geral são éticos?

2
Pesquisa Datafolha
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4% Muito ética

Sociedade brasileira

Amigos

Pouco ética

Nada ética

Não sabe

Resposta estimulada e única

Muito éticos

Pouco éticos

Nada éticos

Não sabe

Muito ética

Pouco ética

Nada ética

Não sabe

Muito ético

Pouco ético

Nada ético

Não sabe

A sua família

Você (o entrevistado)

73%
17%
5%

21%
63%
11%
6%

38%
52%
5%
5%

38%
54%
3%
6%
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Com que 
frequência você  
e os brasileiros  
em geral agem  
de forma ética?

3
Pesquisa Datafolha

Aqui, a visão em relação a si 
mesmo é positiva, e negativa  
sobre o brasileiro em geral. A  
maior parte dos jovens (63%)  
afirma agir eticamente na maioria 
das vezes; enquanto 64% acreditam 
que a sociedade só é ética na 
minoria das vezes. E um dado 
importante: quanto mais alto  
o grau de escolaridade, maior  
a percepção de agir de forma  
ética mais constantemente.
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8%

63%

24%

1%

4%

O tempo todo

Você (o entrevistado)

Na maioria das vezes 
(75% entre os mais instruídos; 
51% entre os menos instruídos)

Na minoria das vezes

Nunca

Não sabe

3%

24%

64%

5%

4%

O tempo todo

O brasileiro

Na maioria das vezes

Na minoria das vezes

Nunca

Não sabe
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Você acha que 
é possível ser 
ético no dia a 
dia com que 
frequência? 

4
Pesquisa Datafolha

Os jovens acreditam que é 
possível agir de forma ética  
na maioria das vezes (63%) ou o 
tempo todo (16%). São em menor 
número os que pensam que só 
dá para ser ético na minoria das 
vezes (16%) ou nunca (1%).
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16%

63%

16%

1%

4%

O tempo todo

Na maioria das vezes

Na minoria das vezes

Nunca

Não sabe
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Concorda 
(totalmente ou 
em parte) com as 
frases a seguir?

5
Pesquisa Datafolha

A pesquisa pediu a opinião dos 
jovens em relação a oito afirmações 
relacionadas com a ética. Eles 
podiam concordar (totalmente ou 
em parte) ou discordar (também 
totalmente ou em parte). A seguir, 
os percentuais de concordância.
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56%
Não importa o que  
eu faça, a sociedade 
sempre será antiética

É impossível ser  
ético o tempo todo

Eu compro produtos 
piratas ou contrabandeados 
porque eles são mais baratos

Quando compro um produto, 
costumo pensar se a empresa 
que o produziu paga impostos 
ou se respeita o meio ambiente

Se eu não prejudicar  
outras pessoas, tudo  
bem fazer algo antiético

Se eu quero ganhar dinheiro, 
nem sempre posso ser ético

Quando eu compro um produto 
pirata ou falsificado, não estou 
prejudicando ninguém

Desde que eu leve vantagem, 
não me preocupo se o que fiz 
é antiético

55%

52%

50%

37%

36%

25%

19%
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De 0 a 10, o quanto 
você considera 
estes profissionais 
éticos?

6
Pesquisa Datafolha

Para os jovens, os bombeiros e 
professores são os profissionais 
com a melhor imagem ética 
da lista de dez categorias 
pesquisadas. Numa escala  
de 0 a 10, os bombeiros 
alcançaram a média de 8,7 e os 
professores, 8,5. Em último lugar 
ficaram os políticos, com nota 2,2.
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6,7 Média geral

8,7

8,5

8

7,1

7

6,9

6,6

6,5

5,6

2,2

Bombeiros

Professores

Militares

Jornalistas

Juízes

Funcionários públicos

Policiais civis

Policiais militares

Empresários brasileiros

Políticos brasileiros
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Por fim, a pesquisa quis saber,  
de uma lista de onze ações,  
quais delas os jovens consideram 
mais eficazes para melhorar  
a ética dos brasileiros. A mais 
bem avaliada foi conversar  
mais sobre ética com familiares  
e amigos (o que também inclui  
o universo escolar).

De 0 a 10, o quanto 
você acha que 
estas atitudes 
poderiam tornar 
a sociedade 
brasileira mais 
ética?

7
Pesquisa Datafolha
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8,4
Se as pessoas 
conversassem sobre ética 
com familiares e amigos

8,3
Se eu compreendesse que o 
que é público é do interesse 
de todos e não de alguém

8,3
Se eu pensasse mais nos 
outros e não só nos meus 
interesses

8,1
Se as pessoas procurassem  
se informar melhor sobre as  
empresas que fabricam os  
produtos que compram

8 Se as pessoas participassem 
pessoalmente de atividades 
políticas

7,9 Se eu procurasse me informar  
melhor sobre as empresas que 
fabricam os produtos que eu compro

7,7 Se eu conhecesse melhor 
os partidos políticos e seus 
membros

7,6 Se as pessoas deixassem 
de comprar produtos 
piratas

7,4 Se eu deixasse de comprar 
produtos de empresas que 
não têm condutas éticas

7,3 Se eu deixasse de comprar 
produtos piratas

7,2
Se eu participasse 
pessoalmente de 
atividades políticas

7,8 Média geral
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