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 Segundo as definições da lógica na obra Introdução à Lógica de Irving M. Copi “Uma 

pessoa está num dilema, quando tem de escolher entre duas alternativas que são ambas más ou 

desagradáveis” (Copi; 1917; pág. 219).  Na vida corriqueira da sociedade os indivíduos sempre 

se deparam com situações que os colocam em posições pouco favoráveis, já que independente 

da escolha da resposta seu resultado não será nem um pouco agradável. 

 Tomemos por exemplo a situação de uma dona de casa, que cuida de seus afazeres 

domésticos e tem que cuidar de seus filhos, ela precisa fazer o almoço, porém, também precisa 

buscar seus filhos na escola, caso ela escolha fazer o almoço, seus filhos chegarão mais tarde 

em casa e caso ela busque primeiro os filhos o almoço sairá tarde, neste caso independente da 

escolha algo estará atrasado. Diante deste exemplo é possível levantar questionamentos.  

 Será que faltou planejamento ou ela se perdeu no andamento de seus afazeres? Apesar 

de fazer esquemas e projeções, as situações correm o risco de haver algum imprevisto, que leva 

à situação de um dilema, mas isso é por conta de que afinal? O simples fato de estar inserido 

em uma realidade que transcende o que se pode controlar, é estar apostando as fichas naquilo 

que se programou para fazer sabendo que podem dar certo ou não. 

 O dilema pode dar consequências não só ao indivíduo que tem a opção de escolha mas 

atinge aqueles que em uma ordem hierárquica estão abaixo dele, como por exemplo :Um 

gerente, um presidente de uma nação ou chefe de município e estado, em suas decisões mesmo 

as duas apresentando resultados desagradáveis ele tem de escolher a que não trará tanto 

desconforto aos demais.  

 Usando de exemplo um gerente de uma empresa, ele tem a opção de investir ou não em 

um novo produto para sua empresa, mas é a partir daí que surgem os problemas; caso ele invista 

no produto, ele corre o risco de não ter lucro com o produto podendo levar a empresa à uma 

crise, se ele não investir uma empresa concorrente pode patentear o produto e obter um lucro 

assim deixando este primeiro empresário com um prejuízo. 

 Tendo um prejuízo grave a empresa estará sujeita a passar dificuldades, assim, gerando 

problemas para o gerente e os demais funcionários, já que uma vez que a empresa não tem 

dinheiro, logo será necessário fazer cortes no contingente, atingindo também a outros além 

daquele que tinha o poder de decisão nas mãos, desta forma, atingindo diretamente aos 

funcionários. 
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 Na vida cotidiana podem ser vistos dilemas morais e éticos existentes dentro da 

sociedade e que são passiveis de acontecer, tomando por exemplo uma situação onde um 

homem possui um grande amigo e este amigo lhe pede para ouvir um segredo, este segredo é 

que ele atropelou um pedestre e que irá se esconder por um tempo, passado um tempo a polícia 

bate à porta deste que ouviu o segredo, eis o dilema, ele deve contar para a polícia ou deve  

mentir para proteger o amigo? 

 

 Existe também dilemas que fazem com que o sujeito da escolha tenha de fazer a difícil 

escolha de quem viverá, como por exemplo, uma mãe está dando à luz a uma criança, porém 

durante o processo ocorrem alguns problemas que tornam o parto uma situação de risco, 

fazendo com que o médico tenha de escolher entre salvar a mãe ou salvar o bebê. Enfim, neste 

caso o médico tem em suas mãos a vida de duas pessoas, tal dilema põe o médico em uma 

delicada situação, já que é possível salvar apenas uma vida. 

Ao falar dos dilemas não se pode deixar de lembrar da literatura, este que é um lugar 

repleto de dilemas impostos aos personagens, estes dilemas são de certa forma necessários para 

o desenvolvimento das tramas, para dar um abrilhantamento no final no início ou no decorrer  

do livro, a principio basta observar o desfecho do clássico Romeu e Julieta de Shakespeare.  

Com o maléfico plano para separar Julieta de Romeu, Julieta, de forma forçada ingere 

um remédio que a faz dormir por 42 horas, deixando-a como morta, ao saber da notícia Romeu 

de forma desesperada tira sua própria vida, assim que Julieta recobra a consciência e sabendo 

da morte de seu amado ela de forma desesperada também tira sua própria vida. Aí esta o dilema, 

Julieta tinha de escolher entre viver sem seu grande amor ou achar uma forma de reencontrá-

lo, no caso, tirar a própria vida. O autor utiliza deste recurso lógico para terminar sua narrativa 

dando a ela um tom trágico.  

 Pode-se utilizar como outro exemplo um trecho do livro das Crônicas de Nárnia, no 

livro “O Sobrinho do Mago”, onde em determinado momento Digory que é o sobrinho do mago 

e aquele que por meio de suas artimanhas consegue a chave para ir até Nárnia  e Polly que é a 

melhor amiga de Digory, e junto dele embarca nesta aventura. Estando em Nárnia e em um 

determinado momento eles entram em uma sala com um sino, junto deste sino havia uma 

inscrição que dizia: “Ousado aventureiro, decida de uma vez: Faça o sino vibrar e aguarde o 

perigo Ou acabe louco de tanto pensar:” (C.S. Lewis, 2002). 

 Neste  trecho pode-se observar mais um dilema, este que por sua vez foi essencial para 

o desenvolvimento da trama; Digory estava face a face com o perigo de duas formas: Ou ele 

escolhia tocar o sino e teria de enfrentar o perigo ou passaria o resto de sua vida enlouquecendo 

por não saber o que ter soado o sino implicaria. Este dilema criado por Lewis foi de certo 

essencial para a continuação da história, já que mediante as opções que lhe restavam Digory 

soou o sino e teve de enfrentar o mau que este ato desencadeou. 

 Além da literatura é possível citar a música, que também está inserida dentro da vida 

cotidiana, as músicas sobretudo no contexto deste país tupiniquim, buscam de forma poética a 

responder alguns dilemas da vida, a musica traz  problemas, faz críticas, e de forma indireta dá 

novo ânimo aos que estão em busca de respostas para seus dilemas. 



 Os dilemas que acontecem são inevitáveis, geralmente por não ter como ser solucionado 

sem ter de escolher uma opção desagradável, ele é tomado apenas por algo que vai atrapalhar, 

porém, em algumas situações o dilema vem em auxílio, já que mediante as opções de ação 

podem desencadear reações que de certa forma podem beneficiar aquele que está sujeito, assim 

como diz a célebre frase “ O tempo somos nós quem fazemos” é possível remanejar os 

imprevistos fazendo deles novas oportunidades. 

 

  

 Por fim o dilema que tanto foi dito neste texto, pode ser visto como uma forma de por a 

prova tudo aquilo que se construiu através dos próprios esforços, ele é uma maneira como a 

vida tenta tomar de volta aquilo que foi conquistado com tantas dificuldades, é possível 

observar com os exemplos dados, a dona de casa que tem sua luta diária para manter tudo as 

ordens, ela que junto de seu esposo, trabalhou para conquistar aquilo que tem; O Empresário 

que através de seu suor construiu sua empresa, também aposta suas fichas diariamente ao 

negociar; O médico que por vezes se encontra entre a Cruz e a espada para poder salvar todas 

as vidas; O escritor que se aproveita deste artifício para desenvolver seus escritos.  

Enfim os dilemas, são testes, e quem faz a escolha certa pode ser capaz de passar neles, 

as respostas nunca serão agradáveis, Immanuel Kant diz que "Você é livre no momento em que 

não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas." Desta forma, deve-se 

exercer a tão famigerada liberdade enfrentando de frente os problemas e os dilemas que a vida 

trás. 

 O dilema depende da ótica, ele pode ser só mais uma pedra no caminho ou pode servir 

também como uma oportunidade de realizar novas atividades, se instruir melhor ou rever certos 

conceitos para tentar evitar cair novamente nos mesmos dilemas. Tomemos por último exemplo 

um jovem que foi chamado a comparecer ao tribunal de justiça para responder a uma multa, 

caso ele se considere culpado ele terá de permanecer no tribunal o dia todo e caso ele se 

considere culpado ele terá de pagar uma multa. 

 Em cada uma das opções se observada por outro olhar, apesar de desagradável, se ele 

se considerar inocente ele terá um dia todo para avançar alguma leitura ou algum estudo sobre 

algo que possa ajuda-lo futuramente e caso ele se considere culpado ele enxergará como 

acontecem as coisas ao rigor da lei, pois bem, em relação ao dilema ser uma dificuldade ou uma 

porta para novas oportunidades, depende apenas do olhar de quem o enfrenta. 
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