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Projeto "Por um Mundo de Virtudes" foi contemplado pela Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, 
e patrocinado pelo Banco Bradesco, para ser realizado ao longo de 2016 com o objetivo de 
oferecer à comunidade atividades diversificadas e de qualidade, levando ao público a percepção 
das virtudes humanas por meio da reflexão e do autoconhecimento, proporcionando um maior 

bem estar através do contato com a arte, a cultura e a expressão corporal.

Fundado por Sandra Sahd a Embaixadores da Prevenção avançou da ideia de ser um projeto de 
prevenção às drogas para se fortalecer como uma proposta de disseminação das virtudes entre 
crianças, educadores e familiares.

Sempre com uma proposta cultural, artística e visando a transformação do ser humano por meio 
da brincadeira, ludicidade, artes cênicas e dinâmicas corporais interativas.

Foi inspirada no tema das virtudes que Sandra desenvolveu uma metodologia artística de fazer 
com que as pessoas que passem pelas atividades dos Embaixadores pensem na solução, não nos 
problemas. Nas virtudes, não nos vícios.

Além disso, há grande ênfase nas atividades artísticas dentro do projeto, como contação de histórias, 
atividades plásticas, teatrais, musicais, de consciência corporal, como forma de intensificar o conceito 
das virtudes e oferecer às crianças e adultos envolvidos um contato mais aprofundado, e interno 
sobre os significado das virtudes por meio do corpo e não apenas da fala..

Segundo Isaac Roitman1, "A arte é um importante trabalho educativo, pois procura, através das 
tendências individuais, amadurecer a formação do gosto, estimular a inteligência e contribuir para 
a formação da personalidade do indivíduo, sem ter como preocupação única e mais importante 
a formação de artistas. No seu trabalho criador, o indivíduo utiliza e aperfeiçoa processos que 
desenvolvem a percepção, a imaginação, a observação e o raciocínio. No processo de criação, ele 
pesquisa a própria emoção, liberta-se da tensão, ajusta-se, organiza pensamentos, sentimentos, 
sensações e forma hábitos de trabalho".

Desta forma, o Projeto Por um Mundo de Virtudes reforça a premissa de que aprendemos com 
o corpo inteiro; aprendemos a ver com os diversos tipos de informações, com o corpo e por 
intermédio dos sentidos, consolidando a nossa compreensão da realidade, que nos ajuda a construir 
comportamentos mais conscientes que, consequentemente, entendemos, melhoram o mundo.

AS VIRTUDES TRABALHADAS SÃO: Coragem, Sabedoria, Transcendência, Humanidade, Determinação, 
Responsabilidade, Temperança e Justiça.

As etapas de estudo, contratação de equipe e contato com as entidades atendidas ocorreram no 
início de 2016. A aplicação dos projetos ocorreu entre fevereiro e dezembro de 2016.

Foram realizados ao todo 30 encontros para cada projeto infantil e 14 encontros para o projeto 
com os adultos das entidades.

1Pesquisador e Professor Emérito da Universidade de Brasília - http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=1279.
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s entidades atendidas estão situadas na 
cidade de Campinas e foram as seguintes:

• Associação Presbiteriana de Ação   Social 
Unidade I;

• Associação Presbiteriana de Ação Social Unidade 
II;

• Creche Cantinho de Luz;

• Casa da Criança de Sousas;

• Creche Mãe Luiza (Educandário Eurípedes);

• Lar Escola Jesus de Nazaré;

• Casa da Criança Maria Luisa Hartzer;

• Associação do Pão dos Pobres de Santo Antônio.

O Projeto segue uma subdivisão por faixas etárias, 
cada uma com uma proposta específica. Sua 
estrutura de execução foi a seguinte:

• Encontro Com-Vivência:

Encontro nas ONGs onde foram realizadas as 
oficinas e as apresentações semestrais voltado para 
o despertar das Virtudes, com ações teatrais lúdicas 
e palestra (voltadas a educadores, profissionais e 
familiares de cada ONG atendida);

• Projeto Semeando as Virtudes:

Projeto dedicado a crianças de 3 a 4 anos, marcado 
por muita alegria, cor e movimento. A personagem 
Maria Flor levou às crianças histórias instigantes e 
estimulantes, as quais se desdobram em inúmeras 
atividades artístico-expressivas. Em sua intensa 
dinâmica, o Projeto anima as crianças a expressarem 
sua criatividade, aguçarem sua comunicação e a 
sensibilizarem-se para as virtudes.

• Projeto Experimentando os Sentidos:

O Projeto Experimentando os Sentidos é um grande 
exercício de sensibilização, um momento lúdico em 
que a criança brinca com a percepção do mundo ao 
seu redor. Tatá (personagem criada para a aplicação 
do projeto) contou várias histórias adaptadas da 
tradição indígena brasileira, ensinando as crianças o 
cuidado necessário para preservar a vida de todos 
os seres, o quanto cada um de nós é importante 
para realizar essa tarefa e, principalmente, como as 
virtudes são fundamentais para que isso aconteça.

• Projeto Ação no Mundo:

Foi destinado aos educadores, funcionários e 
familiares, sendo composto por 14 Momentos, com 

duas horas de duração cada. O Projeto foi elaborado 
para proporcionar a percepção, interpretação 
e construção da realidade tendo como eixo de 
discussão a possibilidade de sair de uma consciência 
corporal proporcionada por uma realidade em que 
o indivíduo se torna um espectador e reprodutor 
de vícios, para uma realidade que contribua na 
formação de um indivíduo criador e reprodutor 
de suas virtudes. Uma experiência corporal capaz 
de causar reflexões eficientes na condução da 
modificação de cada participante em sua postura, 
consciência ou comportamento diante da realidade 
e dos vícios tão presentes na atualidade.

• Evento de Integração e Evento de 
Celebração (voltados à educadores, 
profissionais, crianças e familiares de cada 
ONG beneficiada).

O Evento de Integração foi um momento de diálogo, 
exposição audiovisual e vivências lúdicas com os 
pais, funcionários e comunidade, para expor o 
trabalho da Embaixadores da Prevenção nas ONGs 
atendidas e discutir sobre a importância das virtudes 
para um mundo melhor. Este evento ocorreu em 
duas etapas. No primeiro semestre, onde houve um 
encontro de duas horas em cada uma das ONGs 
atendidas pelo projeto, e no segundo semestre, o 
Fórum das Virtudes – que ocorreu em setembro, 
aberto ao público em geral, gratuito e com ampla 
divulgação. 

Já o Evento de Celebração, também aberto ao 
público em geral, foi realizado ao final de novembro 
e início de dezembro de 2016, em cada uma das 
ONGs atendidas. Marcou a finalização dos trabalhos 
realizados ao longo do ano com um espetáculo 
teatral das crianças atendidas pelo projeto. 
Mostrando uma síntese do trabalho e a forma como 
elas absorveram o conceito das virtudes e as suas 
aplicações no dia a dia.

Ao final do ano, e como contrapartida prevista 
no projeto original, foi elaborado e entregue para 
cada criança atendida pelos projetos Semeando 
as Virtudes e Experimentando os Sentidos, 
respectivamente, um livro confeccionado com 
atividades plásticas produzidas pelas crianças junto 
com atividades a serem realizadas em casa com os 
familiares, e um livro com um resumo das histórias 
contadas ao longo do ano ilustrado pelas atividades 
das crianças.

Aos adultos participantes do Projeto Ação no 
Mundo, foi entregue um caderno de trabalho, 
também confeccionado para o projeto, com 
atividades continuadas a respeito da autorreflexão 
e da importância do reconhecimento e aplicação 
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das virtudes. O ideal dos Embaixadores da Prevenção nas ações desenvolvidas  em cada projeto é fazer 
com que a criança e o educador reflitam sobre suas virtudes entendendo que são elas o contraponto 
dos vícios e a possibilidade que temos de melhorar o mundo.
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Aplicação
A aplicação do Projeto Por um Mundo de Virtudes levou a oportunidade de apresentar 
e discutir sobre a importância das virtudes para um público de diversas faixas etárias. 
As atividades lúdico-educativas com as crianças demonstraram ser bastante eficazes na 
elaboração de sistemas de aprendizado e percepção de si, do próximo e do ambiente 
que nos cerca.

As aplicadoras dos projetos infantis levaram histórias, músicas, atividades corporais, 
teatrais e momentos de reflexão em cada um dos encontros realizados, e puderam 
assim estabelecer uma proximidade com as crianças, construída ao longo do tempo, com 
talento e dedicação. A confiança e o interesse no projeto foi crescente, e as crianças já 
aguardavam os próximos encontros, sabendo exatamente o dia em que as aplicadoras 
estariam presentes nas ONGs e quais seriam as continuações das atividades.

Segundo uma das diretoras de uma ONG atendida, “O trabalho das meninas Tatá e 
Maria Flor foi muito produtivo, despertou nas crianças a importância de serem boas e 
responsáveis. Percebemos mudanças nas falas e atitudes das crianças”.

O trabalho com os adultos das ONGs também surtiu um efeito bastante positivo. Os 
participantes foram se envolvendo ao longo do projeto e mostraram-se abertos para 
a discussão e reflexão acerca das virtudes. Durante as atividades artísticas, rodas de 
conversa e atividades corporais, foi possível perceber a mudança no estado de espírito 
das pessoas envolvidas e, ao longo de todo o ano, mudanças profundas em relação ao 
comportamento e ao modo de encarar a própria vida como podemos ver no vídeo do 
site www.embaixadoresdaprevencao.com.br
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Projetos desenvolvidos
1) Semeando as Virtudes

2) Experimentando os Sentidos

3) Ação no Mundo
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pesquisa
Foi realizada uma pesquisa com 55 
participantes do projeto em 2016 com a 
finalidade de avaliar seu impacto no dia a 
dia de cada um. Para isso a pesquisadora 
Ana Paula Carnieli elaborou um questionário 
com o objetivo de levantamento de dados 
e percepções sobre a aplicação do Projeto 
Ação no Mundo.

perfil
profissional
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projetos sobre a embaixadores

sobre você
Vivenciou algo que aprendeu ou que viu em casa ou no trabalho
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Um dos resultados da pesquisa, por exemplo, nos mostrou que a 
grande maioria dos participantes do projeto, 68,57%, respondeu 
a situações que remetem à vida pessoal: “aprendi a ver o mundo 
diferente”; “realizei um sonho”; “dou mais a minha opinião”; “sou mais 
paciente”; “consegui ajudar”; “consegui realizar”. Em segundo lugar 
com 14,29% vem expressões que remetem ao trabalho: “consegui 
organizar”; “consegui planejar".

Muitas pessoas chegaram a afirmar claramente que a Embaixadores é 
sinônimo de “algo novo”, gratificante, de alegria e de momento de sair da 
rotina para refletir sobre si mesmo e interagir com os colegas. Falaram 
também sobre o que aprenderam, o que agregaram de conhecimento, 
sobre o crescimento que tiveram, e também que refletiram sobre suas 
vidas, seus relacionamentos e trabalho, e que começaram a lidar com 
seus sonhos e metas e de uma maneira mais clara e objetiva e que 
a percepção das virtudes, agora são mais importantes e claras que a 
dos vícios.

"Virtude = prática do bem que só 

se concretiza com o hábito"
Aristóteles
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Depoimentos

Como forma de ilustrar o impacto dos Projetos na 
formação das pessoas, seguem alguns depoimentos 
de participantes do Projeto Ação no Mundo:

“Em todos esses encontros percebo que a 
importância do conhecimento amplo das coisas 
nos permite ir mais longe. Eu acho muito importante 
colocar no papel todo nosso planejamento de vida, 
para que aquilo se torne concreto de uma certa 
forma.” (G. de P.).

“Acredito que o Momento mais marcante foi quando 
montamos a nossa caverna no papel com colagens, 
foi interessante descobrir algumas sombras que 
estão no meu interior e tentar buscar mais a 
realidade, o momento que estou vivenciando.” (K. 
D. R. L.).

“A história da caverna de Platão trás reflexão 
para nossa vida, foi o que me chamou bastante 
atenção, pois hoje, quando sento para ver TV, fico 
me perguntando se aquilo que estou vendo trás 
algo de bom para minha vida, e o que está me 
acrescentando.” (S. O.).

“Outro aspecto importante foi o convívio e as 
trocas com as outras pessoas. Todos os dias 
chegamos quase na hora de bater o ‘ponto’ e 
não encontramos oportunidades de fazermos 
essas trocas. Conheci melhor as professoras, 
sorrimos, brincamos...e as dinâmicas teatrais nos 
proporcionam descontração...” (B. Z.).

“Atividades culturais criativas que fazem pensar. 
Pensar... pensar ações, pensar pensamentos. 
Pensar a vida, o mundo que vivemos.” (F. C.).

“Colocar metas possíveis de serem cumpridas 
também me deu um novo ânimo para realizar 

mudanças em minha vida.” (L. H. P.).

“Sou uma pessoa sonhadora, então fazer uma lista 
dos meus sonhos foi algo que mexeu comigo, pois 
não costumo escrever ou até mesmo falar sobre 
eles.” (M.E.G).

“As atividades de confiança, como a do espelho no 
exemplo, são interessantes, te fazem ir além do que 
você espera, e os sentidos se sobressaem.” (M. D.).

“Temos que ter coragem de buscar novos caminhos, 
sair da comodidade, porque podemos conseguir 
mudar o mundo, basta querer. A dinâmica da 
canaleta me fez ter essa reflexão.” (R. de C. de O.).

“Refletir sobre como é nosso mundo. Observar o 
que está ao nosso redor. Reconhecer que mesmo 
com os nossos vícios somos capazes de lançar 
metas e realizá-las através das nossas virtudes.” 
(S. C.).

“Os desenhos que fizemos para representar nossas 
vidas, foi muito importante expressar para eu 
mesma minhas conquistas, minha vida.” (A. S. B.).

“As minhas virtudes melhoraram muito, pois tive 
muitas mudanças; e, os vícios, consegui parar com 
vários. [...] guardei comigo e já realizei muitas coisas, 
e mudei minhas atitudes.” (‘Dinâmica da carta para 
o futuro’) (B. R.).

“Durante estes encontros eu parei para refletir um 
pouco nas minhas próprias virtudes, parei para 
pensar se estou executando as mesmas.” (B. F. S. S.).

“O que mais marcou para mim foi a atividade onde 
tivemos que relacionar nossos vícios e nossas 
virtudes. É difícil falar de nós mesmos.” (C. G. S.).
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[melhor Momento] “Para mim foi a ‘caverna’. 
Porque é impressionante como as pessoas 
viviam enganadas. Em um mundo de 
sombras.’ (C. de S.).

“O Momento que pude falar (‘colagem da caverna’) 
quem sou eu, foi o momento que senti livre e pude 
expressar as coisas que gosto.” (T. R. M. F.).

“O que mais me marcou foi no primeiro dia do 
encontro, porque no momento eu estava tensa e 
depois fui conversando, dando risada e relaxando. 
Gosto da dinâmica e dos vídeos que passam para 
nós.” (A. C.). Para nossa reflexão.

“O Momento mais marcante foi saber o que é 
virtudes, e saber como vivenciá-las. Porque uma 
virtude muito importante é a compreensão; 
eu aprendi muito nestes encontros a ser mais 
compreensiva, e foi muito bom para mim.” (A. C.).

“Todos os encontros me fizeram pensar um pouco 
mais em mim, sobre os meus sonhos, ideais e sobre 
como temos sonhos e pontos de vista diferentes.” 
(A. B. P.).

“Pois tive que olhar para dentro e conseguir ver 
o que tinha de mais forte, de mais fraco, para 
poder ressaltar o que poderia fazer para mudar, 

transgredir, fazer e acontecer.” Sem as dinâmicas 
artísticas lúdicas e corporais eu não teria tido essa 
percepção. (escrever a ‘carta para o futuro’) (E. A. 
E. N.).

“O que mais me marcou foi o encontro em que 
escrevemos a carta, pois nessa carta coloquei uma 
das coisas que mais almejo mudar em minha vida, 
e também nesse encontro falamos sobre o que 
estamos fazendo para que isso aconteça.” (F. D.).

“Pois depositamos nela a vontade de querer mudar 
e transformar em realidade muitas coisas que 
estavam adormecidas, pois aprendi que atitude é 
tudo. Basta querer.” (‘carta para o futuro’) (G. F. P.). 
Virtude é o valor, na prática é atitude!

“De tudo o que vivenciamos artística e corporalmente, 
o que mais me marcou foi o dia em que discutimos 
sobre ‘sair da caverna’ e encontrar um mundo 
diferente. Essas reflexões fazem com que estejamos 
sempre em busca de nos tornar um ser humano 
melhor.” (M. C. P. B.), mais virtuoso, longe dos vícios.

“Porque tivemos que nos voltar para dentro de nós 
e reconhecermos os nossos vícios e nossas virtudes 
e isso não é fácil, e através disso fazer o possível 
para mudar e melhorar a cada dia.” (‘carta para o 
futuro’) (M. H. M. M.)

O
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“urante as partilhas conseguimos falar sobre 
diferentes assuntos e expor as nossas 
opiniões, ações e sentimentos.” (S. A. N. de 
O.).

“Nesses Momentos me fizeram olhar para dentro 
de mim, para o que quero, o que me importa, o 
que está sendo importante para mim; na verdade 
tudo para mim até hoje foi marcante, pois me fez 
refletir e me fez pensar na minha vida e muitas vezes 
no que está acontecendo nela e o que quero que 
continue e o que eu quero mudar.” (‘carta para o 
futuro’ e ‘lista dos sonhos’) (S. F. de O.).

“Este projeto veio com um propósito de vivenciarmos 
algo novo, brincar; a melhoria do nosso ser como 
pessoa e mente e pôr em prática nossas virtudes.” 
(V. A. M. de L.).

“Nesses momentos pude refletir sobre vários 
conceitos que havia formado e muitos deles caíram 
por terra, pois consegui ver o meu semelhante com 
outros olhos e a mim mesma também.” (A. P. dos S.).

“Aprendi que a gente não pode ficar fazendo só 
uma coisa se tem mais coisas interessantes para 
fazer, o mundo é maravilhoso.” (C. M. A. P.).

“O Momento da Caverna de Platão ajuda a ver e a 
entender a própria realidade, observando o que 
deseja ser mudado e o que tem lhe feito feliz, e 
contribuir para o bem estar do próximo.” (C. S. da S.).

“Aprendi a enfrentar alguns conflitos e enxergar 
determinadas situações que me causavam angústias. 
Comecei a pontuar meus sonhos e valorizar o que 
tenho, e estou com perspectiva de realizações 
maiores do que antes.” (D. L. dos S.).

“A partir deste Momento eu comecei a observar 
melhor o meu dia a dia. É muito importante 
descobrir estas palavras – virtude e vício – pois 
não tinha percebido a profundidade desses atos, 
na minha vida e nos outros.” (a caverna) (J. do E. S. 
de S.).

“Olhar o novo, sair da mesmice assusta, requer 
coragem, determinação e adaptação.” Tudo virtude. 
(K. M.).

“A lista de vícios e virtudes me fez refletir a vida até 
agora, me fez ver os erros e tentei, e estou tentando, 
seguir sem cometer estes erros.” (L. Y.).

“Percebi que os vícios que tenho podem ser 
superados se eu tiver um foco na vida que me 
proporcione lutar por um objetivo que mude a 
minha vida para melhor.” (L. B. da S. L.).

“A leveza e a dinâmica corporal nos Momentos me 
fez entender melhor o eu e o outro.” (L. A. de O.).

“Dramatizações e consciência teatral que nos 
fizeram colocar no lugar do outro, saber se estamos 
nos colocando disponíveis para determinadas 
situações.” (M. A. dos S. M.).

“Passamos nossa vida “toda” falando e olhando o 
defeito e os sonhos dos outros; que esquecemos 
que temos vida própria. Então, está sendo muito 
gratificante este tempo que temos para refletir, 
sobre nossas atitudes.” (M. de F. S. de O.).

“Cada momento vivenciado é muito importante 
para mim, pois saio de cada um mais forte com 
determinação e clareza.” (S. M. de O.).

“Os encontros são bons porque ensinam a pensar 
e respeitar mais as opiniões das pessoas.” (V. P.)

D
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Projeto Por um Mundo de Virtudes foi realizado com sucesso 
nas ONGs atendidas, obedecendo a proposta do projeto inicial 
enviada ao Ministério da Cultura, conforme abaixo:

• Desenvolver atividades lúdicas com crianças e adultos, a fim de 
aguçar nos participantes o autoconhecimento e a reflexão através 
da arte e da cultura;

• Realizar oficinas culturais ao longo de 12 meses de projeto;

• Propiciar o autoconhecimento e a reflexão por meio da arte e da 
cultura à população em geral, com encontros abertos ao público;

• Promover dois eventos abertos ao público em geral, onde 
apresentações ligadas às artes cênicas serão exibidas pelos 
participantes das oficinas culturais;

• Confeccionar ao final do projeto um livro impresso em gráfica com 
as criações dos participantes, esperando desta forma, incentivá-los 
a desenvolver suas habilidades artísticas;

• Proporcionar o contato com a arte e a cultura à diferentes pessoas, 
que normalmente não teriam em outras situações.

O

Colocando em prática as 
virtudes, como podemos mudar 

os vícios do mundo?
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PATROCÍNIO REALIZAÇÃO
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