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O que é a educação 
moral?



Dois termos

EDUCAÇÃO
1. Educação significa promoção, 

estruturação e consolidação das 
capacidades pessoais 
fundamentais 

2. Etimologicamente vem da palavra 
educare – nutrir, cuidar, cultivar –
e de educere – trazer para fora, 
desenvolver

MORAL
1. A dimensão moral ou ética da vida 

humana se refere ao agir 
propriamente humano, isto é, ao 
agir livre e consciente

2. Se refere ao agir deliberado, 
quando a pessoa é sujeito livre 
dos próprios atos, ou seja, age 
sabendo e querendo fazer



Educação moral

Educação moral significa, portanto, a 
promoção, a estruturação e a consolidação das 

capacidades pessoais fundamentais que se 
referem à dimensão moral da vida humana a 

fim de  que a pessoa viva a vida em modo 
consciente, livre, responsável e fraterno



Quais capacidades? 

Liberdade 

e 

consciência

Inteligência 

e 

vontade



Como funciona

Inteligência 

Verdade

Bem

Ação movida 
pela vontade
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Sentimentos, emoções, 
paixões e afetos

Tudo que diz respeito à 
dimensão psicológica

O corpo e tudo que faz 
parte dele

Cultura, educação, 
relações

P
e
s
s
o
a

Liberdade 
e 

consciência



Na prática

A educação moral consiste em cooperar para 
que os nossos filhos amadureçam a sua 

capacidade de conhecer o bem e de querê-lo e 
vivê-lo livremente, aprendendo a integrar todos 

os elementos que interfere positiva e 
negativamente nesse processo, sem ceder à 

busca e prática do bem 



O objetivo de todos educador 
Cooperar 

para a 
formação de 
uma pessoa 
madura que 

saiba escolher 
o bem por 
sim mesma



Como exercitar essa 
cooperação?



1º Ajudar no processo do 
conhecimento e do reconhecimento 
pessoal do bem



A transmissão dos valores

Existem um bem e um mal objetivos

Não cair na cilada do relativismo e do subjetivismo

Ensinar e propor corajosamente o que é bom e o que é mal

Não cair na cilada do politicamente correto e do os outros não fazem

Enfatizar o valor e, em consequência, a lei e não ser legalista



A reflexão pessoal e a apropriação

Além de conhecer um bem, a 
pessoa tem que acolhê-lo 
pessoalmente fazendo-o seu

Provocar a reflexão constante 
para que eles cheguem ao 
conhecimento do bem cada 
vez mais por si mesmos

Criar um clima de diálogo para 
suscitar a descoberta pessoal 
do bem

Ajudar nossos filhos a 
descobrirem a 
responsabilidade pessoal na 
descoberta do bem



A comprovação pela experiência

Criar ocasiões 
para que 

experimentem 
o bem nos 

ocasiões de 
cada dia

Ajudar na 
reflexão sobre a 
experiência do 
bem com seus 

frutos em 
confronto com 
a experiência 

do mal

Enfatizar as 
experiências 
com o bem e 

reforçar o valor 
do próprio bem



De acordo com a  idade dos filhos

• Maior ênfase na transmissão dos valoresNa infância

• Fase de passagem da transmissão para a 
reflexão pessoal e personalização dos valoresNa adolescência

• Maior ênfase na reflexão pessoal e 
personalização dos valoresNa fase adulta



2º Favorecer a prática das virtudes



Um dado de fato

Como o processo de conhecimento da 
prática do bem é influenciado por 

elementos internos e externos que podem 
dificultar esse processo, então é necessário 

cooperar para que nossos filhos sejam 
virtuosos



O que é uma virtude?

As virtudes são: 

atitudes firmes, 
disposições estáveis, 

perfeições habituais da 
inteligência e da vontade 

que regulam nossos atos, 
ordenando nossas paixões 
e guiando-nos segundo a 
razão e a fé na busca do 

bem e na sua prática
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Como as virtude ajudam na educação 
moral?

A pessoa virtuosa é aquela que 
procura sempre o bem, em todas as 
circunstâncias, por menor e mais 
difícil que ele seja

Na medida que vive uma vida 
virtuosa, a pessoa vai se habituando 
ao bem e este se torna mais 
facilmente conhecido e praticado

As virtudes cooperam para ordenar 
as influências internas e externas no 
conhecimento e na prática do bem

As virtudes propiciam, assim, a 
facilidade, o domínio e a alegria para 
levar uma vida moralmente boa, 
segundo o bem
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Em cada situação da vida

Somos 
chamados:

A ser prudentes para compreender o bem

A ser justos ao considerar qual é o verdadeiro bem

A ser fortes para procurarmos o bem mesmo quando ele é difícil

A ser temperantes para colocar o bem em prática resistindo ao apelo 
do prazer 



A vida virtuosa segundo o método 
natural

Ensiná-los, desde cedo, a 
procurar a compreender e 
coloca-lo em prática, por 

menor e mais difícil que seja

Repetir isto sempre em cada 
situação, respeitando o nível 
de importância de cada uma 

delas

Nunca abrir mão do bem, 
mesmo que o contrário seja 

mais praseiroso



O que os filhos esperam dos pais

Os filhos esperam que os pais os 
ajudem a compreender e a viver o bem 

através de uma vida virtuosa, 
sobretudo com o próprio exemplo de 

vida e não só com as palavras



Duas opções, uma escolha


