
Dilemas para trabalhar com a turma 
Os valores morais também devem ser ensinados na escola. Veja aqui situações que 

você pode discutir com a turma para proporcionar essa aprendizagem 

Organização: Angela de Crescenzo e Susane Sarfatti, autoras do blog “Aluno em Foco” 

no site Gestão Escolar. 

 

 

 

 

 

 

Quem matou as minhocas? 

Na distribuição das tarefas com os alunos do 2º ano, coube a Maria a responsabilidade de 

dar comida aos animais que vivem no terrário. Na sexta-feira a professora observa que os 

animais não estão bem e pergunta o que aconteceu com eles. Com medo de ser castigada, 

Maria não conta que se esqueceu de dar comida durante a semana toda. A professora diz 

que a classe toda deve ser punida, a menos que alguém conte o que aconteceu com os 

animais. Paulo sabe que Maria não alimentou os animais. 

Agora, pense em cada um dos personagens: 

- O que faria se você fosse a Maria? Por quê? 

- O que você achou da atitude da professora? Explique a sua resposta. 

- O que faria se você fosse o Paulo? Por quê? 

- O que sentiria se você fosse um aluno dessa classe e estivesse vivendo essa situação? 

Achado não é roubado 

Leandro estava andando pelo clube e achou uma nota de 50 reais. Ficou muito feliz, se 

sentindo o menino mais sortudo do mundo. Logo pensou que com o dinheiro compraria 

um presente de aniversário para o pai. Leandro contou aos amigos e disse: “achado não é 

roubado, então o dinheiro é meu”. 

Agora, responda:  

- O que você faria se tivesse achado o dinheiro? 

- Você concorda com a frase “achado não é roubado”? 

- Se você fosse amigo do Leandro o que o aconselharia a fazer? 

- Como você acha que a pessoa que perdeu o dinheiro está se sentindo?  

 



 

Quem roubou meu lápis? 

João esqueceu o lápis no dia da prova de Matemática. O único colega que tinha um lápis 

extra era Pedro. Como Pedro não gostava de João, não quis emprestar o lápis para ele. 

Então, Mariana pegou o lápis de Pedro, sem ele ver, e deu a João. Ao descobrir que João 

estava com o seu lápis, Pedro contou para professora e exigiu que a ela punisse João.  

Agora, pense e responda: 

- Se você fosse o João contaria que foi a Mariana que pegou do Pedro? Por quê? 

- Se você fosse a Mariana falaria que foi você que pegou e se colocaria em risco de ficar 

com zero na prova? 

- Se você fosse a professora como resolveria a questão? 

- O que você achou das atitudes do Pedro: em não querer emprestar o lápis e exigir 

punição? Explique. 

 

Aviso que meu amigo está bêbado? 

João e Felipe têm 14 anos. Eles foram à festa na casa da Márcia e os pais dela estavam 

viajando. Lá muitos meninos e meninas abriram um armário e pegaram bebida alcoólica.  

Felipe bebeu e passou muito mal.  

Pense em cada um dos personagens e responda: 

- O que você faria em uma situação como essa se fosse o João? 

- João deve ligar ou não para os pais do amigo? Por quê? 

- Se você fosse o Felipe gostaria que ligasse para os seus pais? Por quê? 

- Se você fosse os pais do Felipe o que pensaria da situação? 

- Se você fosse os pais do João o que diria a ele? 

- Se você fosse a dona da festa o que faria? 

- Se você fosse os pais da Márcia o que acharia da situação? 

 

Direitos universais ou relativismo cultural? 

Você é um funcionário do governo e está trabalhando na Amazônia junto a uma 

comunidade indígena. Você tem ordem expressa de jamais intervir na cultura indígena 

para que não sofram aculturação. Passeando perto de uma oca, percebe que estão 

envenenando o bebê de uma índia, que está aos prantos.  

Você impediria ou não? Explique a sua resposta detalhadamente para discutir com seus 

colegas. 

Atropelei um cara. Não conte a ninguém. 

Um amigo quer lhe contar um segredo e pede que você prometa não contar a ninguém. 

Você dá sua palavra. Ele conta que atropelou um pedestre e, por isso, vai se refugiar na 

casa de uma prima. Quando a polícia o procura querendo saber do amigo, o que você faz: 

conta ou não conta? Explique a sua resposta. 
(Fonte: revista Superinteressante). 

 


