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ANEXO III
Estudos de Casos

Caso 1: Biblioteca

Orientação ao grupo:

a)  Ler:

Na biblioteca chega um aluno do 1º ano para fazer empréstimo de um livro. O 
agente informa indisponibilidade do material. No entanto, há por parte do estudante, uma 
insistência tendo em vista que teria prova sobre o assunto. Inicia-se um ataque de ofensas 
e o aluno diz que o funcionário não poderia estar naquela função por ser negro e gay.
b) Discutir sobre ocorrências como estas e os procedimentos comuns em cada escola.
c) Apresentar uma dramatização (ou outra forma definida pelo grupo),  sobre a cenarecebida 
e criar uma nova situação em que o caso tenha um desfecho dentro de uma postura ética.
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Caso 2: Atendimento no portão da escola

Orientação ao grupo:

a) Ler:

Pedro chega à escola bastante nervoso porque seu filho foi agredido por um colega 
na hora do intervalo. No portão é recebido pelo Agente I Leonardo, responsável pela 
entrada de pessoas. Após solicitar o diretor, o pai é informado que, no momento, o mesmo 
não poderá atendê-lo. Leonardo informa ao pai que irá encaminha-lo à coordenação, para 
ser atendido por outra pessoa. Neste momento, o pai começa a reclamar da escola e do 
aluno, que agrediu seu filho. Então Leonardo concorda com o pai e ainda acrescenta mais 
detalhes sobre a briga e o perfil do aluno agressor.
b) Discutir sobre ocorrências como estas e os procedimentos comuns em cada escola.
c) Apresentar uma dramatização (ou outra forma definida pelo grupo), sobre a cena 
recebida e criar uma nova situação em que o caso tenha um desfecho dentro de uma 
postura ética.
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Caso 3: Merenda

Orientação ao grupo:

a) Ler:
No início do intervalo, Maurício, um menino de 12 anos, dirigiu-se à cantina. Ao 

receber a merenda ele disse que não iria comer porque a merenda lhe dava nojo. A 
merendeira Quitéria, no corre-corre para atender todos os alunos, disse a ele que não 
comesse se não quisesse e que fosse comer em casa. Maurício afastou-se resmungando 
palavras de desrespeito para com Quitéria e com a instituição de ensino.

b) Discutir sobre ocorrências como estas e os procedimentos comuns em cada escola.
c) Apresentar uma dramatização (ou outra forma definida pelo grupo), sobre a cena 
recebida e criar uma nova situação em que o caso tenha um desfecho dentro de uma 
postura ética.
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Caso 4 – Remanejamento de setor

Orientação ao grupo:

a) Ler:
Morgan, diretor de um colégio grande, precisou adequar os atendimentos dos  

diferentes  setores e, para  isso, foi necessário fazer um remanejamento de funcionários. 
Quando expôs a situação e informou que Lívia seria transferida do atendimento da 
secretaria para o laboratório, a Agente II se negou a se deslocar para o novo setor. Diante 
dessa situação o diretor colocou-a a disposição do NRE e requisitou outra funcionária.

b) Discutir sobre ocorrências como estas e os procedimentos comuns em cada escola.
c) Apresentar uma dramatização (ou outra forma definida pelo grupo), sobre a cena 
recebida e criar uma nova situação em que o caso tenha um desfecho dentro de uma 
postura ética.


