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Resumo: Tem como objetivo analisar e 

investigar os dilemas morais presentes em 

jornais e revistas publicados no Brasil. E 

também apresentar análises para o uso dos 

alunos na disciplinas de Ciências Sociais e 

Jurídicas em sala de aula,  para discussão e 

eventuais questões de provas. Por dilema moral 

entende-se situações no qual o indivíduo se 

depara e que exige determinadas atitudes e 

comportamentos. 

1. Introdução 

 É utilizado para identificar os dilemas 

morais a obra de Michael Sandel [1], que se 

baseia na bibliografia de filósofos morais, tais 

como Immanuel Kant e Aristóteles. E para 

analisar determinadas atitudes e 

comportamentos de um agente moral, 

utilizamos notícias de diferentes jornais 

brasileiros [2][3][4]. A partir da perspectiva de 

Sandel, é possível classificar e detalhar cada 

dilema moral que pode ser entendido dentro de 

três linhas de pensamentos: a abordagem 

clássica (ética das virtudes) , o utilitarismo e a 

autonomia individual.  

2. Metodologia 

A metodologia é a revisão bibliográfica e 

leitura das obras de Sandel [1]. A catalogação 

de reportagens e artigos de opinião nos jornais 

brasileiros [2] [3][4]. Análise dos fatos relatados 

com base nas abordagens descritas nas 

referencias bibliográficas. 

 

 

 

3. Resultados Obtidos 

Um dos dilemas morais estudados é a 

redução da velocidade nas marginais. Tal 

decisão foi tomada de acordo com uma 

abordagem moral, a utilitarista, que se baseia 

nos custos, benefícios e análises de históricos. 

Neste  caso, a decisão foi tomada com a 

finalidade de reduzir acidentes nas marginais. 

4. Conclusão 

A partir das análises feitas em diferentes 

reportagens de jornais, concluímos que cada 

uma,  independente de ser a mesma notícia em 

lugares diferentes, trazem uma bagagem de 

filosofia moral de importantes filósofos, tais 

como: Immanuel Kant, Aristóteles e entre 

outros. 
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