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EDITORIAL 
 

Caro (a) leitor (a), 

 

a Revista Inicia é uma publicação anual dos trabalhos elaborados pelo estudantes de graduação da 

FAI – Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação, com orientação do corpo 

docente desta instituição. 

 

Neste vigésimo segundo número, encontra-se o artigo elaborado por Laís Sousa e Robson 

Machado, do curso de Pedagogia, que discute a implantação do “Novo Ensino Médio”, analisando 

a reforma consubstanciada na Pedagogia Histórico-Crítica. Em seguida, o trabalho de Ana 

Norberto, Giovana Palma, Leandro Ribeiro, Maria Eduarda Pereira e Caroline Borges, do 

curso de Engenharia de Produção, apresenta os resultados da aplicação do ciclo PDCA no setor de 

produção de uma indústria de Santa Rita do Sapucaí - MG.  Por fim, o artigo de Mariluzi Sousa e 

José Silva, do curso de Administração, destaca os possíveis benefícios alcançados com a aplicação 

das tecnologias do Metaverso na área educacional. 

 

A seção de resenhas traz uma análise do livro “Mindset: a nova psicologia do sucesso”, da 

professora e psicóloga estadunidense Carol Dweck. Em seguida, encontram-se resenhas de 

produções cinematográficas recentes e elaboradas pelas estudantes do 2º. Período do curso de 

Enfermagem. As autoras utilizam os enredos dessas produções para apresentarem sequências 

argumentativas baseadas em princípios da Bioética. 

 

Por fim, na seção de resumos, encontram-se os projetos de conclusão de curso de estudantes de 

Sistemas de Informação que foram finalizados no ano de 2021. 

 

As edições anteriores da Revista Inicia e outras publicações da FAI podem ser consultadas no 

website da instituição (www.fai-mg.br/portal/biblioteca). 

 

Esperamos que tenha uma boa leitura! 

 

Conselho Editorial. 
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Resumo: o presente artigo tem como 
objetivo evidenciar as propostas e práticas 
que os reformadores empresariais vêm 
impondo à Educação brasileira no contexto 
de crise estrutural do capital e consequente 
reestruturação produtiva. À vista disso, 
toma como referência o Novo Ensino 
Médio que, ao promover o esvaziamento 
do currículo escolar, retirou dos 
trabalhadores a possibilidade de acesso aos 
conteúdos científicos, artísticos e 
filosóficos em suas formas mais 
desenvolvidas. Consubstanciado na 
pedagogia histórico-crítica, o presente 
texto esclarece, ainda, as reais intenções da 
reforma educacional que, ao impor a 
formação técnica-operacional e a ideologia 
do empreendedorismo, concorreu para a 
conformação social e a reprodução do 
mais-valor. Com esse propósito, recorreu-
se à revisão da bibliografia recente, bem 
como à leitura de obras fundamentais para 
o pensamento pedagógico fundamentado 
na filosofia da práxis.  
 
Palavras-chave: Educação omnilateral. 
Neoliberalismo. Novo Ensino Médio.  
 
Abstract: This paper aims to highlight the 
proposals and practices that business 
reformers have been imposing on Brazilian 
education in the context of the structural 
crisis of capital and consequent productive 
restructuring. Given this, it takes as a 
reference the New High School which, by 
promoting the emptying of the school 
curriculum, it removed from workers the 

possibility of accessing scientific, artistic, 
and philosophical content in its most 
developed forms. Embodied in historical-
critical pedagogy, this text also clarifies the 
real intentions of the educational reform 
that, by imposing technical-operational 
training and the ideology of 
entrepreneurship, contributed to the social 
conformation and reproduction of surplus 
value. For this purpose, a review of the 
recent bibliography was used, as well as 
the reading of fundamental works for 
pedagogical thinking based on the 
philosophy of praxis.  
 
Keywords: Omnilateral Education. 
Neoliberalism. High School Reform.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 
A reforma do Ensino Médio, tema de 
relevância em vários debates, foi imposta, 
inicialmente, por uma Medida Provisória. 
Assim, ao ser instituída por um dispositivo 
legal decorrente da ditadura empresarial-
militar, impôs uma reformulação à 
Educação Básica sem o necessário debate 
com a sociedade civil organizada. 
 
Em suma, o “Novo Ensino Médio” compõe 
o conjunto de ajustes aplicados à classe 
trabalhadora brasileira pelas reformas da 
previdência, trabalhista e tributária e que 
impôs o congelamento do investimento 
público em áreas de interesse coletivo, 
como a Saúde e Educação, por vinte anos.  
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Tais reformas, especialmente, as impostas 
à Educação pública, seguem o figurino da 
década de 1990, quando o Ministério da 
Educação (MEC) foi dirigido por Paulo 
Renato de Souza, no Governo de Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2002). É patente, 
portanto, que espaço escolar continua 
sendo disputado como lócus para formar 
um trabalhador de novo tipo, que precisa 
estar apto a enfrentar os desafios do 
mercado de trabalho. 
 
Dessa forma, o capital sente a necessidade 
de utilizar a educação escolar, em todos os 
níveis e modalidade de ensino, para formar 
pessoas resilientes, flexíveis e 
autorresponsáveis, isto é, dispostas a 
aceitar o subemprego e a superexploração 
sem que tenham a capacidade de se 
indignar e resistir.  
 
Neste sentido, de acordo com Frigotto 
(2016), o Novo Ensino Médio retrocede à 
década de 1950, pois restabelece uma 
educação dualista que acaba com a 
equivalência dos cursos de grau médio, 
como determinado pela Lei n. 1821 de 12 
de março de 1953, e institui uma escola 
para os pobres e outra para os setores mais 
favorecidos da sociedade.  
 
Consubstanciado na pedagogia histórico-
crítica e no postulado teórico-
metodológico do materialismo histórico-
dialético, este artigo tenciona refletir o real 
interesse dos setores promotores da 
reforma do Ensino Médio, bem como as 
determinações materiais que os fizeram 
emergir neste início de século XXI. 
 
Ademais, reconhecendo a luta de classes 
como motor das mobilizações da sociedade 
vigente, esta análise visa contribuir com o 
debate no campo educacional, alertando 
para as verdadeiras necessidades dos 
trabalhadores, mormente alunos e 
professores, no que diz respeito à produção 
e reprodução do conhecimento em 
ambiente escolar.  
 

Em suma, parte da perspectiva que se deve 
promover uma escola unitária, universal, 
igualitária, laica, humanista e democrática, 
que se constitua como espaço de 
transmissão dos conteúdos escolares 
(filosofia, ciência e arte) em suas formas 
mais elaboradas para todos os estudantes, 
independentemente de sua condição 
econômica.   
 
2 NATUREZA E ESPECIFICIDADE DA 

EDUCAÇÃO E DO TRABALHO EDUCATIVO: 

APROXIMAÇÕES NECESSÁRIAS À 

COMPREENSÃO DO PROBLEMA 
 
O que diferencia os seres humanos dos 
demais seres vivos? Para se compreender a 
natureza e a especificidade da educação, 
precisamos compreender, primeiramente, a 
natureza humana.  
 
Os seres humanos são os únicos capazes de 
adaptarem a natureza ao seu modo de vida, 
pois, diferentemente dos animais, que se 
adaptam à realidade natural para garantir a 
sua existência, o homem necessita produzir 
continuamente as condições de sua 
sobrevivência. Para tanto, em lugar de se 
adaptar à natureza, ele tem que adaptar a 
natureza a si, isto é, transformá-la pela 
mediação do trabalho. Portanto, o que 
diferencia o homem dos animais é a 
capacidade de desenvolvimento da 
atividade laboral e a consequente criação 
do mundo propriamente humano, a saber, o 
mundo da cultura. 
 
É o trabalho que possibilita a projeção do 
ser humano ao meio social e funda a 
humanidade tal como ela é. Logo, o 
trabalho é a categoria essencial para o 
desenvolvimento do gênero humano. Mas 
qual a relação entre o trabalho e a 
educação? Em princípio, o próprio 
processo de trabalho é educativo, o que 
implica afirmar que se aprende mediante as 
atividades produtivas, bem como a 
educação é imprescindível à promoção da 
atividade laboral, daí a importância de 
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considerarmos o trabalho como princípio 
educativo.    
 
Essencialmente, pode-se advertir que a 
educação é um trabalho não-material e diz 
respeito às atividades em que o produto 
não se separa do ato de produção. Podemos 
pensar, por exemplo, que o produto do 
professor é a reflexão pedagógica e que 
essa reflexão faz parte dele enquanto 
indivíduo; está nele como sua segunda 
natureza. 
 
Como assevera Saviani (2013, p. 12):  
 

[...] se a educação não se reduz ao 
ensino, é certo, entretanto, que ensino 
é educação e, como tal, participa da 
natureza própria do fenômeno 
educativo. Assim, a atividade de 
ensino, a aula, por exemplo, é alguma 
coisa que supõe, ao mesmo tempo, a 
presença do professor e a presença do 
aluno. Ou seja, o ato de dar aula é 
inseparável da produção desse ato e 
de seu consumo. A aula é, pois, 
produzida e consumida ao mesmo 
tempo (produzida pelo professor e 
consumida pelos alunos) (SAVIANI, 
2013, p.12). 

 
Com efeito, o trabalho educativo é relativo 
ao ato de desenvolver e transmitir ideias, 
conceitos, valores e hábitos não garantidos 
pela existência natural dos indivíduos. Tal 
constatação feita por Saviani (2003, p.13) 
justifica a assertiva segundo a qual o papel 
da educação é reproduzir em cada 
indivíduo singular, a humanidade que foi 
produzida histórica e coletivamente pelo 
conjunto dos homens. Para Saviani (1980, 
p. 52), promover a humanidade implica:  

 
torná-la cada vez mais capaz de 
conhecer os elementos de sua 
situação a fim de poder intervir 
nela transformando-a no sentido 
da ampliação da liberdade, 
comunicação e colaboração entre 
os homens.  

 
Por isso, é indispensável que os cursos de 
formação de professores garantam sólida 
fundamentação teórica e ampla reflexão 

filosófica, pois, só assim, os professores 
poderão encarar a Educação como 
instrumento de compreensão e modificação 
da realidade.  
 
O sujeito vai à escola para apropriar-se da 
cultura humana. A escola é capaz de 
produzir a humanidade em cada indivíduo 
singular, tendo como um papel importante, 
tornar as pessoas contemporâneas de seu 
tempo. Pensando na identificação dos 
elementos culturais que precisam ser 
assimilados, é necessário pensar no que é 
essencial e o que é secundário no processo 
de ensino-aprendizagem. Por isso, em 
pedagogia, a importância da noção de 
“clássico”. O clássico é aquilo que 
podemos entender com o que se firma 
como fundamental e essencial, o 
conhecimento que deve ser bem elaborado 
e sistematizado. A escola não é espaço de 
senso comum, e sim de conhecimento 
erudito. 
 
Entretanto, para que o conhecimento seja, 
de fato, sistematizado, é imprescindível 
pensar no meio em que o conteúdo é 
conduzido ao aluno e quais as melhores 
estratégias para ensinar. É preciso 
organizar os conteúdos, o espaço, o tempo 
e os procedimentos para que, de modo 
progressivo, cada indivíduo consiga 
manifestar a humanidade produzida 
historicamente. 
 
Assim, uma reforma na Educação que 
implique a retirada de disciplinas escolares 
e crie “trilhas de conhecimento” em que os 
alunos renunciam a um determinado 
campo científico, nega a socialização dos 
saberes que foram desenvolvidos pelos 
seus antepassados nos últimos mil anos. 
Em outras palavras, evita que os filhos das 
classes trabalhadoras, que por questões 
óbvias são educados nas escolas estatais, 
tornem-se sujeitos contemporâneos de seu 
tempo. No limite, negam a humanidade e 
todo o seu patrimônio cultural ao conjunto 
mais numeroso da população, privando-a 
das possibilidades concretas de liberdade, 
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comunicação e transformação da própria 
realidade. 
 
Para justificar este absurdo, recorre-se a 
narrativa de crise na Educação, quando, em 
verdade, trata-se de uma crise sistêmica. A 
cantilena de crise na Educação, eternizada 
no Brasil e nos demais países de 
capitalismo periférico, serve de desculpa 
para o esvaziamento da Educação escolar e 
precarização da carreira docente. 
Efetivamente, agravam a crise educacional 
a fim de sanar os problemas da crise 
econômica, ou seja, produzir um 
trabalhador sem direitos, submisso e 
passivo. Assim, a saída da crise para o 
capital perpassa as políticas públicas 
voltadas à educação escolar, o que, em 
outras palavras, significa que quando agem 
para assegurar a livre acumulação e 
concentração do capital, defendem a 
precarização do trabalho e ensino.  

 
3 REFORMA EDUCACIONAL: UMA 

PROPOSTA DE EDUCAÇÃO DIANTE DA 

CRISE 
 
Não é difícil deparar-se com opiniões e 
debates a respeito da gravidade da situação 
educacional brasileira. Para Sanfelice 
(1996), a crise da Educação brasileira é 
consequência de uma leitura mais política 
do que científica do real.  
 
Generalizar ideias que tratam a Educação 
brasileira sempre como uma “crise” faz 
com que existam dificuldades para o 
diálogo crítico e produtivo. Muitos 
julgamentos apressados, além de contribuir 
para a reprodução do senso comum, vêm 
da necessidade que muitos profissionais 
têm de resolver situações particulares, 
como o baixo salário.  
 
Questiona-se se a crise é um privilégio e 
uma especificidade somente da Educação e 
se houve um momento em que a Educação 
brasileira não esteve em crise. Outra 
questão diz respeito se seriam apenas os 
profissionais da Educação mal pagos e se 

tal crise se diferencia substantivamente da 
crise da área da saúde pública. Na esteira 
da análise de Sanfelice (1996), 
 

[...] apenas concordo com a crise da 
educação brasileira à medida que se 
reconheça que não é ela 
especificamente, que se encontra em 
tal situação, mas basicamente a 
sociedade como um todo. Mas isto, 
nem pode ser chamado de crise, é 
apenas uma forma de ser do próprio 
capitalismo.   

Ainda, 
[...]o capitalismo não pode resolver 
problemas que, de fato, para ele não 
são problemas, ou seja: uma 
sociedade estruturada na lógica da 
exploração do trabalho pelo capital, 
não questiona seu próprio 
fundamento, não vê injustiça na sua 
prática social, não pode, seriamente, 
resolver os problemas da educação, a 
não ser aqueles que se fazem, 
necessariamente, solucionáveis para a 
reprodução do próprio sistema. 
(SANFELICE, 1996, p. 7-8). 

 
Tal constatação evidencia a contradição 
desta sociedade com os objetivos e 
especificidades da Educação previamente 
enunciados. O capitalismo brasileiro exige, 
mesmo por parte das classes exploradas, 
certo desenvolvimento do saber para que 
se forme a força de trabalho necessária 
para o capital, mesmo que um saber 
operacional e nada sistematizado. Por isso, 
as instituições escolares estão cada vez 
mais submetidas ao processo de 
burocratização, mercantilização e de 
competição. Essas propostas são 
apresentadas como melhorias para a 
Educação, mas na verdade não tencionam a 
real superação dos problemas.  
 
A sociedade é organizada em um modelo 
capitalista e a crise estrutural do 
capitalismo causa, consequentemente, 
impactos na Educação pública brasileira. O 
desenvolvimento de força produtiva, 
quando não acompanhado pelo modo de 
vida de uma sociedade, gera uma crise. 
Fazendo uma reflexão sobre a história da 
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economia no mundo, verifica-se que, 
praticamente todos os países, em diferentes 
momentos, passam por alguma crise. Deste 
modo, quando se procura interpretar a 
crise, dois tipos são característicos: Crise 
Conjuntural ou Crise Estrutural.  
 

A Crise Conjuntural, quando tratada 
oportunamente, pode caracterizar-se 
como “uma marolinha”. Porém, se 
não tratada adequada e 
oportunamente, pode transformar-se 
numa “Crise Estrutural”, como foi o 
caso brasileiro, passando a exigir 
grandes esforços para a superação. A 
Crise Estrutural fragiliza os pilares da 
economia, exigindo, para correção, 
adequadas estratégias e táticas. A 
estratégia delineia “O que fazer” e a 
tática “Como fazer”, as quais vão se 
modificando a cada momento em que 
os fatos e a realidade vão se 
alterando. Não há uma estratégia de 
vida eterna. Mas as alterações 
precisam ser adequadas e consistentes 
(DALSASSO, 2016, p. 1). 

 
Na sociedade coexistem ou polarizam-se 
diversas ideologias. No entanto, a classe 
dominante, ao deter os meios de produção, 
possui também os mecanismos e 
instrumentos de produção simbólico-
ideológica (representações e discursos, 
signos e símbolos e atitudes), de modo a 
constituir-se como ideologia dominante. 
Pensando na tal ideologia dominante, é 
possível considerar a ideia de que há uma 
naturalização no modo em que vivemos 
que nos impede de reconhecer que a crise 
está relacionada diretamente com a 
Educação. 

 
[...] a educação que a burguesia 
concebeu e realizou sobre a base do 
ensino primário comum não passou, 
nas suas formas mais avançadas, da 
divisão dos homens em dois grandes 
campos: aquele das profissões 
manuais para as quais se requeria 
uma formação prática limitada à 
execução de tarefas mais ou menos 
delimitadas, dispensando-se o 
domínio dos respectivos fundamentos 
teóricos; e aquele das profissões 
intelectuais para as quais se requeria 

domínio teórico amplo a fim de 
preparar as elites e representantes da 
classe dirigente para atuar nos 
diferentes setores da sociedade. 
(SAVIANI, 2017, p. 40).  

 
A referida separação é traduzida como uma 
educação dualista, que privilegia aqueles 
que detêm o poder econômico e inferioriza 
aqueles que não possuem tal poder, 
encaminhando-os a uma educação passiva. 
No estágio de desenvolvimento de 
Educação, para a sociedade é mais fácil 
ensinar o que acontece do que desenvolver 
o pensamento crítico e científico. É nesse 
momento que surgem propostas de 
reformas educacionais, que estão 
ancoradas em uma ideia de que a Educação 
está em crise. Reconhecendo que a 
Educação vai mal, portanto, temos que 
aceitar a reforma.  
 

 
4 REFORMA DO ENSINO MÉDIO 
 
Segundo o Ministério da Educação 
(BRASIL, 2016), o Novo Ensino Médio é 
fruto da Medida Provisória (MP) 
746/2016, que foi convertida em lei no. 
13.415 promulgada em 2017, com uma 
série de mudanças para a última etapa da 
Educação Básica. Pelo cronograma do 
MEC, as alterações devem acontecer até 
2024, de forma escalonada. Essa reforma 
entrou em vigor neste ano de 2022 e 
promove um conjunto de mudanças legais 
que alteram as políticas do ensino no país.  
Além de gerar mudanças curriculares, a 
nova legislação terá inúmeras implicações 
sociais tanto na vida dos jovens estudantes 
e trabalhadores, como na reconfiguração 
do mercado de trabalho. Entre as principais 
mudanças está o aumento da carga horária 
e a possibilidade de os alunos 
“escolherem” parte das disciplinas que 
querem cursar.  
 
De acordo com o MEC, a portaria 
publicada no Diário Oficial da União traz o 
cronograma de ações para a efetivação do 



Revista Inicia, Santa Rita do Sapucaí – MG, n. 22, p. 6-15, 2022.                                                                       11 
  

Novo Ensino Médio em âmbito nacional, 
orienta as unidades da federação quanto 
aos procedimentos e prazos que deverão 
ser cumpridos, quanto à oferta dos 
itinerários formativos e no processo de 
execução de seus currículos, alinhados à 
Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). 
 
Esse modelo traz uma nova organização 
curricular e a ampliação da carga horária 
mínima das atuais 800 horas para 1.000 
horas anuais. Contempla as aprendizagens 
essenciais e comuns a todos os jovens e a 
oferta de diferentes possibilidades de 
escolha aos estudantes a partir dos 
itinerários formativos, incluindo a 
formação técnica e profissional de forma a 
aprofundar conhecimentos e ajudar na 
inserção dos jovens no mercado de 
trabalho. 
 
4.1 Cronograma 
 
1) No ano de 2021: aprovação e 
homologação dos referenciais curriculares 
pelos respectivos Conselhos de Educação e 
formações continuadas destinadas aos 
profissionais da Educação;  
2) No ano de 2022: implementação dos 
referenciais curriculares no 1º ano do 
Ensino Médio;  
3) No ano de 2023: implementação dos 
referenciais curriculares nos 1º e 2º anos do 
Ensino Médio;  
4) No ano de 2024: implementação dos 
referenciais curriculares em todos os anos 
do Ensino Médio;  
5) Nos anos de 2022 a 
2024: monitoramento da implementação 
dos referenciais curriculares e da formação 
continuada aos profissionais da Educação. 
 
4.2 Conteúdos  
 
Apenas as disciplinas de Matemática e 
Língua Portuguesa são obrigatórias nos 
três anos do Ensino Médio. Poderão ser 
ofertados até cinco itinerários formativos 
que possibilitarão que o estudante escolha 

em qual área quer aprofundar seus 
conhecimentos ao longo do Ensino Médio. 
Os itinerários formativos fazem parte da 
formação flexível, onde os alunos “podem 
escolher” o que querem se aprofundar e 
devem estar divididos nas quatro áreas de 
conhecimento, além de ter uma quinta 
opção: o ensino técnico ou modelo 
integrado. 
 
As redes de ensino terão autonomia para 
definir os itinerários ofertados. Os 
itinerários são: 
 
a) Linguagens e suas tecnologias; 
b) Matemática e suas tecnologias; 
c) Ciências da natureza e suas tecnologias; 
d) Ciências humanas e sociais aplicadas; e 
e) formação técnica e profissional. 
 

A portaria traz o cronograma 
referente aos materiais e recursos didáticos 
para o Novo Ensino Médio: 
1) em 2021: escolha e distribuição das 

obras, projeto integradores e projetos 
de vida; 

2) em 2022: escolha e distribuição, por 
área de conhecimento, das obras de 
formação continuada e dos recursos 
educacionais digitais; 

3) em 2023: escolha e distribuição das 
obras literárias;  

4) em 2024: escolha e distribuição dos 
materiais e recursos didáticos para os 
itinerários formativos. 

De acordo com Bimbati (2022), as 
mudanças são obrigatórias. A reforma do 
Novo Ensino Médio é uma lei e deve ser 
seguida pelas secretarias de Educação e 
escolas particulares. Não há previsão de 
sanção para escolas que não sigam as 
mudanças.  
 
Portanto, questiona-se quem é que faz 
parte do grupo dos reformadores 
empresariais e por que disputam pelo 
controle do processo pedagógico da escola. 
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5 REFORMADORES EMPRESARIAIS DA 

EDUCAÇÃO  
 
Como apontado anteriormente, propostas 
de reformas educacionais estão ancoradas 
em uma ideia de que a Educação está em 
crise. Discursos genéricos, muitas vezes 
difundidos pelos grupos midiáticos e por 
alguns defensores que manipulam e 
constroem uma opinião pública, tendem a 
conquistar a população, principalmente 
quando os assuntos envolvem a melhoria 
na Educação. Quem é contra a melhoria da 
educação? Quem é contra a reforma da 
educação? 
 
O problema não são as reformas 
educacionais, mas a Educação que se 
sugere é empresarial, que envolve grandes 
corporações financeiras, ou seja, grupos 
que estão ligados ao capital passam a agir 
diretamente. A gestão e adição de 
tecnologias são as características da forma 
como os empresários fazem modificação 
no âmbito da produção. Nessa perspectiva, 
a lógica é transferida ao campo 
educacional. Detectada nos anos de 1980, 
Saviani (1983) nomeia essa forma de 
pensar a Educação como ‘’pedagogia 
tecnicista’’.  
 

O tecnicismo se apresenta hoje, sob a 
forma de uma “teoria da 
responsabilização”, meritocrática e 
generalista, onde se propõe a mesma 
racionalidade técnica de antes na 
forma de “standards”, ou 
expectativas de aprendizagens e 
medidas em testes padronizados, com 
ênfase nos professos de 
gerenciamento da força de trabalho 
da escola (controle pelo processo, 
bônus e punições), ancorada nas 
mesmas concepções oriundas da 
psicologia behaviorista, fortalecida 
pelo econometria, ciências da 
informação e de sistemas, elevadas à 
condição de pilares da educação 
contemporânea. Denominamos esta 
formulação “neotecnicismo” 
(FREITAS, 1995, p. 383). 

 

O neotecnicismo e a mercantilização das 
relações didático-pedagógicas encontram-
se, basicamente, em três elementos 
evidentes nas novas propostas 
educacionais:   
 

a) Responsabilização: políticas de 
responsabilização envolvem as 
recompensas e sanções que compõe 
o caráter meritocrático do sistema. 
A pressão sobre o desempenho dos 
alunos e preparações para testes 
vêm da necessidade dos professores 
de assegurar um salário variável na 
forma de bônus. Isso porque os 
professores também são 
pressionados a apresentar sua 
escola como uma boa instituição à 
comunidade, portanto, “devem” 
afastar de sua sala de aula ou da 
escola aqueles que possuem 
dificuldade para aprender. 
 

b) Meritocracia: quando aplicada aos 
professores ou escolas, os efeitos 
da meritocracia perpassam a 
responsabilização, visto que o que 
faz a diferença entre as pessoas é o 
esforço pessoal, o mérito de cada 
um.  

No caso da escola, diferenças sociais 
são transmutadas em diferenças de 
desempenho e o que passa a ser 
discutido é se a escola teve equidade 
ou não, se conseguiu ou não corrigir 
as ‘’distorções’’ de origem, e esta 
discussão tira de foco a questão da 
própria desigualdade social, base da 
construção da desigualdade de 
resultados (FREITAS, 2012, p. 383). 

 
c) Privatização: o argumento central e 

oportunista dos chamados 
reformadores da Educação gira em 
torno do pensamento de que é 
preciso haver a avaliação de alunos 
e professores para que haja a 
responsabilização dos agentes. 
Freitas (2012) adverte que é como 
dizer que a Educação não melhora 
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porque não há compromisso e 
responsabilidade de professores e 
demais agentes envolvidos na 
escola pública. A partir da 
avaliação, cria-se o mérito para ter 
acesso aos recursos para 
determinada escola. As metas são 
elevadas e quem não atinge vai ter 
a gestão privatizada. É a porta de 
entrada da privatização da 
educação.  

 
Transferir recursos para a iniciativa 
privada só piora as escolas públicas. 
Diga-se de passagem, que muitas 
escolas privadas aparecem melhor 
nas estatísticas porque elas já 
recebem os alunos mais qualificados 
no ponto de partida. Incluam-se, 
ainda, as diversas estratégias de 
seleção por elas usadas na entrada e 
durante a estada nestas escolas, fato 
inaceitável para uma escola pública 
que, por lei, deve acolher a todos, 
independentemente de sua 
qualificação inicial ou obtida durante 
os estudos (FREITAS, 2012, p. 386). 
 

Percebe-se, então, que a classe empresarial 
controla ou restringe a escola pública a se 
responsabilizar, unicamente, pela garantia 
e acesso ao saber sistematizado. Desse 
modo, surge assim o caráter empresarial de 
Educação, a fim de maquiar e legitimar a 
responsabilidade da ordem vigente. 
 
6 REFORMA DO ENSINO MÉDIO E SEU 

CARÁTER EMPRESARIAL DE EDUCAÇÃO 
 

A necessidade de se formar pessoas com o 
espírito empreendedor, Segundo Coan 
(2013), principalmente por meio da 
Educação escolar em todos os níveis e 
modalidades de ensino, vem se difundindo 
muito rapidamente, tanto por meio de 
pesquisas, como por meio de realização de 
projetos práticos, visam legitimar o modo 
capitalista de produção e intentam atender 
às suas demandas.  
 
É possível observar que o termo “Cultura 
Empreendedora” ganhou relevância nos 

últimos tempos. O ambiente escolar vem 
colocando como foco a formação de um 
trabalhador de novo tipo, convencido de 
estar apto a enfrentar os desafios do 
mercado de trabalho, desenvolvendo 
competências como: autoconfiança; 
trabalho em equipe; relacionamento 
interpessoal; liderança; pensamento crítico; 
conhecimento técnico; proatividade. Essas 
são “habilidades” amplamente requisitadas 
no novo currículo do Ensino Médio e nas 
novas “trilhas” do conhecimento, que, 
além de promoverem o ensino técnico de 
baixa qualidade e gerenciado por 
organizações privadas, conformam 
ideologicamente o conjunto dos estudantes. 
O número de pesquisa de mestrado e 
doutorado que descrevem acerca da 
necessidade de se educar os trabalhadores 
para serem empreendedores é cada vez 
mais crescente. Friedlaender (2004) e 
Santos (2002) reforçam a necessidade de 
formar para o empreendedorismo, pois o 
empreendedor sabe buscar as 
oportunidades, tem iniciativa, é persistente 
e comprometido com seu projeto. Também 
é exigente consigo mesmo e sabe que 
enfrentará riscos, estabelece e procura 
cumprir metas, busca informações e sabe 
utilizá-las, usa a arte da comunicação e 
persuasão e é independente e 
autoconfiante.  
 
Entretanto, as formulações que sustentam a 
necessidade de se educar os adolescentes e 
jovens trabalhadores para o 
empreendedorismo foram alvos de críticas.  

 
A individualização das iniciativas que 
consiste em jogar para o indivíduo a 
tarefa de sua autorrealização merece 
atenção, uma vez que se trata de uma 
ideologia que serve para legitimar a 
ordem vigente, não tem poder 
explicativo da realidade, intenta 
acomodar as pessoas, além de tratar a 
realidade de forma abstrata. Essa 
teoria, em síntese, sugere que basta 
que se tenha um sonho, não interessa 
qual seja, para que se possa realizá-lo 
(COAN, 2013, p. 10). 
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Essa cultura do empreendedorismo vem 
para modificar a forma que observamos a 
Educação social. A autorresponsabilização 
impede os indivíduos de enxergar o papel 
da sociedade com uma carapaça inovadora.  
 
A forte apreensão passa a ser sobre o 
individual e não sobre o coletivo.  É 
preciso enxergar que o sistema educacional 
não tem capacidade e a responsabilidade 
de gerar emprego, mas sim de contribuir 
para a elevação dos níveis de instrução de 
aprendizado nos níveis culturais dos 
trabalhadores.  
 
7 CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS 
 
 Flexibilizar, sobretudo, em um governo 
que corta recursos para a Educação é o 
mesmo que excluir, basta olhar para o 
passado e ver que as disciplinas que eram 
optativas nas escolas não eram 
efetivamente oferecidas. A sociologia e a 
filosofia já foram, por décadas, vítimas 
dessa flexibilização, pois a classe 
dominante e os grupos conservadores 
enxergam a sociologia e a filosofia como 
disciplinas da subversão, barreiras aos 
projetos de retrocesso.  
 Ampliar a carga horária de aula sem 
pensar na ampliação das estruturas físicas 
na formação de professores e na 
alimentação é um grande erro. As 
mudanças propostas não atacam os 
problemas existentes, antes, maximizarão 
estes, sobretudo, nas escolas das periferias 
e do interior. A opção de “escolher”, na 
verdade, não parte do aluno, ela é 
fornecida pela própria escola do mercado. 
Por isso, há uma preocupação de que a 
oferta seja menor em escolas pequenas, o 
que gera, consequentemente, grandes 
desigualdades.  
 Sobre os itinerários formativos, há um que 
chama atenção por diferenciar-se dos 
demais percursos – a Educação 
Profissional de Nível Técnico que, de 
acordo com a lei, passa a ser integrada ao 
Ensino Médio. Ao tomar o caráter de 
itinerário formativo, essa formação técnica 

separa-se, de certa forma, da formação 
geral ocorrida na primeira parte do curso. 
O Ensino Médio não é o momento de 
escolhas profissionalizantes uma vez que 
os jovens precisam passar primeiro por 
uma Educação ampla a fim de conhecer 
cada uma das disciplinas.  
  
Muitos jovens concluem o Ensino Médio 
sem ainda ter certeza de qual carreira 
seguir, o que lança sobre suas costas uma 
decisão muito importante.  
 
A fim de persuadir os estudantes, criam-se, 
ainda, vários discursos sobre o 
empreendedorismo, que ocultam as 
verdadeiras causas dos problemas sociais, 
apresentando-os, inclusive, como desafios 
a serem superados com iniciativa e 
proatividade individual. Portanto, percebe-
se que a proposta do novo Ensino Médio é 
formar para não se ter reforma. É formar 
um trabalhador de novo tipo e em piores 
condições de trabalho. 
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Resumo: este trabalho de pesquisa teve 
como objetivo estudar uma empresa de 
tecnologia, localizada no Sul de Minas 
Gerais, que é fabricante de iluminação de 
emergência, réguas de LED, dentre outros 
produtos da linha de iluminação. O 
problema detectado foi a diferença entre o 
lead time programado do lead time 
realizado. A metodologia de pesquisa 
utilizada foi exploratória, quali-
quantitativa para o estudo de caso, com o 
uso de ferramentas de gestão. O estudo 
permitiu oferecer sugestões de melhorias 
no processo para a redução do lead time da 
produção das réguas de iluminação. 
 
Palavras-chave: Produção Industrial. 
Melhoria Contínua. Tempo de Espera. 
 
Abstract: This research work aimed to 
study a technology company located in the 
south of Minas Gerais, a manufacturer of 
emergency lighting, and LED strips, 
among other products in the lighting line. 
The problem detected was the difference 
between the scheduled lead time and the 

actual lead time. The research 
methodology used was exploratory, 
qualitative, and quantitative for the case 
study, using management tools. The 
study’s results were improvements in the 
process to reduce the lead time of the LED 
strips. 
 
Keywords: Manufacturer. Continuous 
Improvement. Lead Time. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
Com o avanço tecnológico e 
mercadológico mundial vê-se a 
necessidade de trazer mudanças e 
melhorias para alavancar a competitividade 
das empresas.  
 
Lead time ou tempo de espera trata-se da 
quantidade de tempo de calendário desde a 
colocação do pedido, através do caminho 
crítico, até que a primeira unidade daquela 
ordem seja entregue ao cliente 
(ERICKSEN; STOFLET; SURI, 2007). 
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Dessa forma, o objetivo principal deste 
trabalho foi realizar um estudo de caso em 
uma empresa real, localizada no Sul de 
Minas Gerais, a fim de propor melhorias 
para reduzir o lead time da produção de 
réguas de LED. 
 
Para realizar esse trabalho, utilizou-se o 
método de melhoria Plan, Do, Check, Act 
(PDCA), que é uma das principais 
ferramentas aplicadas na compreensão do 
processo administrativo e solução de 
problemas, gerenciamento de rotinas e 
melhoria dos processos. Na primeira etapa, 
o ciclo PDCA foi utilizado para os estudos 
de processos críticos com problemas. Em 
seguida, são aplicadas as ferramentas da 
qualidade para tratamento das informações 
coletadas do processo e, por fim, é 
apresentada a análise das causas do 
problema e sugerido um plano de ação de 
melhorias. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
A fundamentação teórica destaca conceitos 
e técnicas importantes e necessárias para a 
realização deste trabalho. 
 
2.1 Ciclo PDCA 
 
Segundo Vieira Filho (2010, p. 24), o 
PDCA é um método que gerencia as 
tomadas de decisões, a fim de aprimorar as 
atividades de forma organizada, para 
explorar a busca da melhoria do 
desempenho de um processo. 
 
O Ciclo PDCA é uma metodologia que tem 
como função básica o auxílio no 
diagnóstico, análise e prognóstico de 
problemas organizacionais e solução 
desses (MATTOS, 2013).  O processo é 
dividido em quatro partes: 
 
a) planejar (Plan): consiste na parte onde 

ocorre a identificação do problema e a 
definição das metas e métodos a serem 
seguidos. Após esse processo, é criado 

um plano de ação específico para o 
problema; 

b) executar (do): etapa no qual o plano de 
ação da primeira etapa será colocado em 
prática, e será entregue um resultado 
capaz de ser analisado para encontrar a 
melhoria certa para a resolução; 

c) verificar (check):  possui a finalidade de 
checar e verificar os dados obtidos na 
execução com o que foi estabelecido no 
plano de ação. É aferido se os resultados 
estão sendo atingidos, conforme o que 
foi planejado (PACHECO et al. ,2013); 

d) agir (act):  consiste em fazer as 
correções necessárias com o intuito de 
evitar que o problema venha a se 
repetir. Envolve a busca por melhoria 
contínua até alcançar o padrão (CHOO, 
2003). 

 
Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) 
apresentaram a existência de dois tipos de 
metas principais no ciclo PDCA as quais 
são: manter (SDCA) e melhorar. Elas são, 
respectivamente, um planejamento para 
alcançar uma meta padrão e a ação de 
planejar para alcançar novos resultados, 
alterando-se a maneira de trabalhar.  
 
2.2 Diagrama de Processos de Negócio 
 
O Business Process Model and Notation 
(BPMN) é uma técnica de diagramação de 
processos que traz simplicidade de 
compreensão, sendo dinâmica desde a 
visão geral até os detalhes das tarefas. Seu 
uso visa padronizar um modelo de 
processo de negócios e notação 
(BALDAM, VALLE; ROZENFELD, 
2014). Ainda para esses autores, a 
modelagem é aplicável aos processos de 
negócios e conta com os seguintes 
submodelos:  

a) processos de negócios privados não 
executáveis (interno): trata-se de um 
processo particular que  é modelado 
para documentar o comportamento do 
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processo em um nível definido pelo 
modelador; 

b) processos de negócios executáveis 
privados (interno): é um processo que é 
modelado para ser executado de acordo 
com Web Services Business Process 
Execution (WSBPEL) etc.  

c) processos públicos: são interações entre 
processo privado e outro processo ou 
participante externo; 

d) colaborações: são interações entre duas 
ou mais entidades de negócio, a troca de 
informações entre os participantes é 
apresentada por um fluxo de mensagens 
que conecta duas linhas (piscinas); 

e) coreografias: coreografias: existe entre 
piscinas ou participantes e é parecido com 
um processo empresarial privado, pois 
consiste em uma rede de atividades, 
eventos e gateways (geração de 
bifurcações e uniões de diversos caminhos 
do fluxo). 

2.3 Ferramenta 5W2H 
 
Para Silva et al. (2013), a 5W2H foi 
introduzida por profissionais do ramo 
automobilístico do Japão, com intuito de 
auxiliar a utilização das ferramentas de 
qualidade embutidas no ciclo PDCA, 
principalmente em seu planejamento. 

As iniciais 5W significam What, Who, 
Where, When e Why.  Já as iniciais 2H 
significam How e How much. 

O objetivo do método é obter respostas por 
meio das sete questões básicas 
apresentadas no Quadro 1. 

 

 

 

 

 
 
 
5W 

What (O 
que) 

Que ação será 
realizada? 

Who 
(Quem) 

Quem irá realizar a 
ação? 

Where 
(Onde) 

Onde será realizada a 
ação? 

When 
(Quando) 

Quando a ação será 
realizada? 

Why 
(Por quê) 

Por que a ação será 
realizada? 

 
 
2H 

How 
(Como) 

Como será realizada a 
ação? 

How 
much 
(Quanto) 

Quanto custará para 
realizar a ação? 

 
QUADRO 1 - Ferramenta 5W2H 
FONTE: REIS et al. (2016) 
 
As respostas das questões oriundas desse 
método estão interligadas e após preencher 
as perguntas, observa-se o surgimento de 
um plano de ação detalhado e com fácil 
compreensão e visualização. 

Com a aplicação eficaz dessa ferramenta, a 
quantidade de dúvidas ou incertezas serão 
eliminadas no planejamento para evitar 
prejuízos, pois é possível encontrar 
respostas para solução do problema 
analisado. 
 
2.4 Diagrama de Ishikawa 
 
De acordo com Ferroli, Librelotto e Ferroli 
(2002), o Diagrama de Ishikawa é uma 
ferramenta ordenada em um modelo 
semelhante a uma espinha de peixe, 
composta de linhas verticais, que indicam 
as causas das deficiências no fluxo 
logístico, geralmente, caracterizadas por 
seis origens: medição, materiais, mão de 
obra, máquinas, métodos e meio ambiente; 
e por uma linha horizontal onde está o 
efeito. 

 
Para Francisco (2011), o Diagrama de 
Ishikawa possui a capacidade de separar a 
causa do efeito de um determinado 
problema. O mesmo é caracterizado como 
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um instrumento que contribui na 
identificação dos desvios de fluxos e pode 
ser aplicado em diversas áreas no controle 
da qualidade.  

 
Para Melo (2012, p. 330), essa ferramenta, 
identifica as possíveis causas e efeito e traz 
diversas vantagens na sua utilização: 

a) levantamento não estruturado das 
causas; 

b) foco passa a ser o problema, através da 
abordagem integrada; 

c) efetiva pesquisa das causas; 
d) ponto de partida para o uso de outras 

ferramentas básicas; 
e) identifica o nível de compreensão que a 

equipe tem do problema. 
 
2.5 Gráfico de Gantt 
 
Para Slack, Chambers e Johnston (2002), o 
Gráfico de Gantt é o método de 
programação mais utilizado, onde o tempo 
é representado por uma barra no gráfico, 
que demarca os momentos de início e fim 
de atividades, como também o seu 
progresso real e o grau de acabamento. 

Possui dois modelos de gráficos, os quais 
são: tradicionais e modernos. De acordo 
com Menezes (2003, p. 156), os gráficos 
tradicionais têm algumas limitações, como 
ausência de datas importantes, folgas, 
atividades críticas e interligação entre elas. 
Já os gráficos modernos, permitem 
visualizar vários elementos importantes 
para o controle do projeto. 

2.6 Gráfico de Linhas 
 
Segundo Toledo e OValle (1985), os 
gráficos proporcionam uma ideia mais 
satisfatória da concentração e dispersão 
dos valores, visto que os dados estatísticos 
se mostram visualmente interpretáveis. 
 
Os gráficos de linhas, também conhecidos 
como gráficos de segmentos, são indicados 
para mostrar tendências de uma 

determinada variável e é utilizada para 
exemplificar critérios de evolução e 
regressão. Esses gráficos são realizados 
com duas ou mais informações de dados 
numéricos e são formados por dois eixos 
que têm uma ou mais linhas que exibem as 
variações. 
 
2.7 Método da Regressão Linear 

 De acordo com Martins e Laugeni (2005), 
o método da regressão linear consiste em 
determinar a função  , onde 
Y é a variável dependente e X a variável 
independente. É utilizado nesse caso, o 
“método dos mínimos quadrados” para 
calcular os valores de a e b. 

 
Inicialmente, é feita uma tabela para 
melhor visualização dos dados. Nela 
devem conter o período temporal dos quais 
foram coletados os dados, “Y” que é a 
quantidade vendida, “X” que são os 
períodos, “X²” e XY.  Após preencher os 
campos, realiza-se o somatório de cada 
coluna. A seguir, os valores das constantes 
“a” ou “b” são determinados pelo “método 
dos mínimos quadrados”, representados 
nas equações (1) e (2). 
 

 (1) 

 
 (2) 

Uma vez realizados os cálculos, pode-se 
ter uma previsão dos valores de venda, na 
qual “x” refere ao período para o qual se 
quer a previsão. 
 
3 ESTUDO DE CASO 
 
O presente estudo de caso foi realizado 
entre os meses de junho até setembro de 
2021 e as etapas estão descritas a seguir. 
 
3.1 Planejar  
 
Na fase “Planejar” do ciclo do PDCA deve 
ocorrer o envolvimento de todas as pessoas 
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participantes do processo, a fim de 
compreender as atividades e planejar as 
ações de melhoria. 
 
3.1.1 Definição da Equipe 
 
A equipe foi composta pelos autores que se 
dispuseram em trazer informações da 
empresa e do processo em estudo e 
pesquisar as possíveis ferramentas 
aplicáveis para solução do problema. 

 
3.1.2 Declaração da Meta 
 
Obter uma proposta de melhoria para 
manter a entrega do pedido sempre na data 
prazo que são seis dias por mês, até 01 de 
junho de 2021 e com isso reduzir o lead 
time. Essa ação poderia potencializar o 
aumento da credibilidade com os clientes e 
o aumento do campo de vendas. 
 
3.1.3 Escopo  
 
Analisar o lead time do principal produto 
da empresa, as réguas de LED, com isso 
observar e calcular o tempo dos passos da 
montagem do produto e a quantidade de 
matéria-prima necessária para o processo 
de fabricação. As ações de melhoria e 
mecanismos de controle devem ser 
sugeridas para a empresa.  

3.1.4 Cronograma 
 
No Quadro 2 encontram-se os prazos para 
cada fase do PDCA (caso todas fossem 
realizadas) e na Figura 1 está o Gráfico de 
Gantt. O cronograma foi essencial para que 
a equipe pudesse ter a organização e 
responsabilidade quanto aos prazos.  

Etapa Descrição Prazo 

Planejar 
Identificar e analisar o 
Problema 

01/06/2021 

Fazer 
Idealizar e testar planos 
de Ação 

25/06/2021 

Checar Analisar os resultados 30/07/2021 

Ação 
Ajustes e ações 
corretivas 

13/08/2021 

QUADRO 2 – Cronograma 

 

3.1.5 Coleta de Dados 
 
A coleta de dados foi realizada com os 
tempos de montagem, pedidos de vendas e 
as quantidades de matérias primas 
utilizadas. O tempo era contado a partir do 
momento em que o colaborador tocava em 
cada painel das réguas de LED X1 (nome 
fictício) conforme ilustrado na Tabela 1que 
identifica os seus componentes e suas 
respectivas quantidades.  

TABELA 1 - COMPONENTES E 

QUANTIDADES 

Régua de LED X1 
Componentes Quant.(U) 
Resistor SMD 12 
Diodo SMD 13 
Regulador 1 

Diodo 1 
LEDs SMD 24 

Cabo 1 par 
PCI (Placa de Circuito 

Impresso) 
1 

  
 
Com conhecimento dos componentes da 
placa, foi possível conhecer os tempos 
coletados.  

Os dados da Tabela 2 referem-se à 
montagem completa de 15 placas 
(equivalente a 3 painéis) e contou com um 
colaborador para inserir todos os 
componentes. 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 - Gráfico de Gantt 
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TABELA 2 – MONTAGEM DE 15 PLACAS 
Montagem de 15 placas 

Tempo final (min): 256,57 
Tempo final (h): 4,28 
Média (min): 85,52 
Tolerância (%): 9 
Tempo Padrão (min): 93,22 
Produção/Min (unid.): 0,05 
Produção/H (unid.): 3,22 
Produção/Dia (unid.): 26,16 
 FONTE: os autores. 
 
As placas são fornecidas em painel, 
agrupadas de cinco em cinco, conforme a 
Figura 2 e para as etapas de montagem não 
são separadas. Um painel é finalizado por 
vez. 

 

FIGURA 2 - Painel parcialmente montado 
 
A fim de que a equipe pudesse ter mais 
informações sobre a causa raiz, foi 
realizada uma coleta de dados relativa aos 
pedidos de venda e as respectivas datas de 
saída.  Com esses dados foi possível notar 
que apenas os meses de março e abril 
tiveram 5 e 6 dias respectivamente de 
atraso e foi possível observar as datas de 
entrada dos pedidos e as datas reais de 
saída.  
 
3.1.6 Análise de Dados 
 
Os dados dos pedidos de vendas foram 
agrupados para melhor visualização. A 
Tabela 3 apresenta o total de vendas desde 
dezembro de 2020 até maio de 2021.  

A média de janeiro até maio resultou em 
780 peças com um desvio padrão de 15,81.  

TABELA 3 – TOTAL DE VENDAS 

Total de Vendas 

Mês Total 
Média 

por 
Pedido 

Desvio 
Padrão 

janeiro até 
maio 

Média 
janeiro até 

maio 

dez.-20 1452 145,20  
 

jan.-21 790 197,50  
 

fev.-21 800 133,33  
 

mar.-21 780 130,00  
 

abr.-21 760 126,67  
 

maio-21 780 162,50 15,81 780 

 
O mês de dezembro de 2020 não fez parte 
dos cálculos, pois com base no gráfico de 
linhas da Figura 3, nota-se que nesse mês 
as vendas foram significativamente 
diferentes, por conta do mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para o cálculo de previsão aplicou-se a 
equação de Regressão Linear e o “Método 
dos Mínimos Quadrados”, a fim de 
calcular a quantidade necessária de 
componentes para o processo para atender 
a produção e evitar os atrasos. Foi 
calculado inicialmente o valor de “b”: 
 

 (3) 
  (4) 

  (5) 
 

Depois o valor de “a”:  
 
 
 
 

FIGURA 3 - Total de réguas vendidas 
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  (6) 
  

(7) 
 (8) 

 
O valor de “a” foi aplicado na equação 
para encontrar “b”: 
 

  (9) 
  (10) 

 
Por fim, foi realizado o cálculo de previsão 
e o resultado é referente ao mês de junho, 
ou seja, para o período 6.  
 

  (11) 
  Unidades. (12) 

 
 A previsão foi calculada mensalmente, 
para melhorar a exatidão e o resultado 
pode variar em relação à média até ±3 
desvios padrão, conforme  
TABELA 4. 
 

TABELA 4 - Desvio Padrão 

Desvio Padrão 

95% inferiores 95% superiores 

755,99 828,00 
         
A partir desse cálculo, pode-se apresentar a 
quantidade de cada componente para ser 
comprado a fim de ter um estoque de 
segurança, como mostra a Tabela 5.  

Para tal cálculo, considerou-se um lead 
time de 30 dias para a matéria-prima 
chegar à empresa e um cenário otimista 
com a quantidade de 828 peças.  

O cálculo da quantidade necessária de cada 
componente para a produção de réguas de 
LED está apresentado na Tabela 5. 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 5 – QUANTIDADE DE 
COMPONENTES 

 Régua de LED X1 

Componentes 
Quant. 
MP/ 
Régua (U) 

Quantidade 
para 828 
réguas (U) 

Resistor SMD 12 9936 
Diodo SMD 13 10764 
Regulador 1 828 
Diodo 1 828 
LEDs SMD 24 19872 
Cabo 1 par 828 pares 
PCI (Placa de 
Circuito 
Impresso) 

1 828 

 
 
3.1.7 Diagrama de Processos  
 
Após ter conhecido o processo foi possível 
diagrama-lo com o BPMN, que está 
disponibilizado no Apêndice A e apresenta 
de forma macro, as etapas de produção do 
produto.  
 
3.1.8 Análise das Causas do Problema 
 
A causa raiz foi encontrada a partir de 
causas potenciais e para poder agrupá-las 
fez-se uso do Diagrama de Ishikawa, o 
qual ajudou no entendimento do problema 
e apresentou as possíveis causas, conforme 
ilustradas na Figura 4.   

A partir de análise e pesquisa qualitativa 
dos prováveis problemas, as categorias que 
se destacaram foram: método, medidas e 
material, que causaram o efeito de “Atraso 
na Entrega dos Pedidos”. 
 

 
FIGURA 4 - Diagrama de Ishikawa 
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3.2 Fazer 
 
Não houve tempo hábil para dar 
continuidade ao ciclo do PDCA, no entanto 
foi elaborado o plano de ação, para sugerir 
melhorias no processo para a Empresa. 
 
Para a confecção do plano de ação foi 
utilizada a ferramenta 5W2H, conforme 
consta no Quadro 3. 

 

 
 
QUADRO 3 - 5W2H 
 
A empresa recebeu um plano de ações com 
sugestões de melhorias propostas para 
reduzir o lead time de produção de réguas 
de LED.  

4  CONCLUSÃO 
 
Neste trabalho foram utilizadas as 
ferramentas da qualidade e o método de 
previsão de vendas, para o tratamento dos 
dados e das informações coletadas, para 
indicar a quantidade ideal de cada 
componente a ser comprada, a fim de não 
ter atrasos nas entregas do produto. 

Foi realizada a análise da causa raiz para o 
problema de alto lead time de produção e, 
posteriormente, foram feitas propostas de 
melhoria com o plano de ação 5W2H. 
 
As etapas de controle e análise não foram 
realizadas por falta de tempo, já que para 
isso a pesquisa teria que ser mais 
abrangente. 
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APÊNDICE A -  DIAGRAMA DE PROCESSO COM BPMN 
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Resumo: O Metaverso é um universo 
virtual criado por meio da 
interoperabilidade de várias tecnologias 
computacionais. Este artigo discute o 
Metaverso como uma possibilidade de uso 
na Educação e como suas tecnologias 
podem melhorar a aprendizagem. A 
metodologia adotada foi a da pesquisa 
bibliográfica exploratória a respeito do 
tema. 
 
Palavras-chave: Tecnologia. Educação. 
Metaverso. Aprendizado. 
 
Abstract: The Metaverse is a virtual 
universe created through the 
interoperability of various computing 
technologies. This paper discusses the 
Metaverse applied to Education and how 
such technologies can improve learning. 
The methodology adopted is exploratory 
bibliographic research on the subject. 
 
Keywords: Technology. Education. 
Metaverse. Learning. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
O Metaverso é um universo virtual criado a 
partir de diversas tecnologias, sendo uma 
espécie de Internet tridimensional (3D), na 
qual a comunicação, diversão e negócios 
existirão de forma imersiva e 
interoperável. 
 
O conceito surgiu no ano de 1992 com o 
escritor norte-americano Neal Stephenson. 
Em sua obra Snow Crash, ele descreveu 

uma espécie de espaço virtual coletivo 
compatível e convergente com a realidade. 
 
Com a pandemia da covid-19, surgiu a 
necessidade de fazer uso intensivo de 
programas de software de teleconferência 
de vídeos e, nas instituições de ensino, a 
sala de aula foi simulada por meio de 
monitores digitais. As tecnologias 
disponíveis como realidade virtual 
tomaram os espaços das tradicionais, 
promovendo interação e relação próxima 
com o objeto de estudo. 
 
Do mesmo modo, o Metaverso abre portas 
para experiências pedagógicas capazes de 
possibilitar maior aprendizagem devido à 
prática de seus princípios, pois prioriza o 
protagonismo estudantil, o trabalho em 
grupo e a resolução de problemas. 
 
O Metaverso poderá atrair a atenção do 
aluno para o conteúdo e  o aprender 
fazendo, para praticar conhecimentos, 
focar atenção e trocar experiências. 
Também é possível que provoque 
questionamentos e exercite a capacidade de 
encontrar respostas. 
 
Assim, o objetivo do presente artigo é 
explicitar a grande mudança recente em 
relação aos ambientes presenciais para os 
virtuais. A inovação da tecnologia chega 
cada vez mais forte nos negócios, nas 
instituições de ensino e, em especial, na 
Ciência, o que tem proporcionado grandes 
benefícios. A metodologia adotada é a da 
pesquisa bibliográfica exploratória a 
respeito do tema.  
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2 O QUE É METAVERSO  
 
O Metaverso é um universo virtual em que   
as pessoas interagem entre si por meio de 
avatares digitais. Esse mundo é criado a 
partir de diversas tecnologias, tais como 
realidade virtual, realidade aumentada, 
redes sociais, criptomoedas, dentre outras. 
O Metaverso pode ser interpretado como 
uma Internet evoluída, na qual os usuários 
(via avatares digitais) se encontram e 
interagem em tempo real (FREIRE, 2020). 
 
O Metaverso é uma ideia de Mark 
Zuckerberg, Chief Executive Officer (CEO) 
da empresa Facebook, que passou   a ser 
parte de uma estrutura maior, a Meta. 
Trata-se de um projeto que recebe interesse 
de investimentos de grandes empresas com 
objetivo de disputar uma fatia dessa 
próxima etapa da rede mundial, em que 
pessoas não estarão apenas vendo os 
conteúdos, mas dentro deles.  Junto à 
Meta, empresas como Roblox, Microsoft, 
NVIDIA e Epic Games estão pensando no 
futuro das interações sociais (SCHMIDT, 
2021). 
  
A expressão Snow Crash era usada quando 
antigos computadores Macintosh travavam 
de forma que a placa processadora 
começava a desenhar pontos aleatórios no 
monitor de vídeo, criando um efeito similar 
à uma tempestade de neve (snow crash).  
Na obra Snow Crash de Neal Stephenson, 
os personagens se situam em um tipo 
específico de mundo virtual, acessado por 
meio de uma rede de computadores, e 
interagem entre si por uma figura 
representativa também virtual, chamada de 
avatar. A partir dessa obra, surgiu pela 
primeira vez, a concepção do Metaverso 
(SANTOS; JACOBS, 2021).  
 
3 METAVERSO E A EDUCAÇÃO  
 
A crise educacional gerada pela pandemia 
da Covid-19 exigiu experiências em 
ambientes virtuais. O Conselho Nacional 
de Educação (CNE), na época, devido às 

circunstâncias, propôs o uso de tecnologias 
de informação e comunicação, dentre elas, 
os laboratórios virtuais.  
O formato da sala de aula foi movido para 
os programas de teleconferência de vídeo e 
os professores precisaram se esforçar para 
redefinir a aparência de uma sala de aula 
em um monitor digital. Dessa forma, as 
tecnologias disponíveis, como realidade 
virtual, realidade aumentada, 
reconhecimento de imagem e tecnologias 
de rastreamento ocular foram acessadas e 
algumas das práticas tradicionais cederam 
seu espaço (SANTOS; JACOBS, 2021).  
 
O CEO do Meta, Mark Zuckerberg 
assumiu uma visão de futuro baseada na 
ficção científica, na qual o virtual é (ainda 
mais) incorporado ao físico, em um 
“Metaverso”. E a Educação é parte 
fundamental desse novo paradigma, como   
caminho que pretende criar um programa 
para auxiliar no desenvolvimento de 
tecnologias e treinar pessoas para usar 
ferramentas de realidades aumentada e  
virtual.  
 
O propósito é que a educação aplicada ao 
Metaverso vá muito além do que foi 
anunciado. Para o setor educacional, a 
ideia é desenvolver, aperfeiçoar e 
popularizar as ferramentas de ensino 
híbrido, de modo a criar, na próxima 
década, um modelo de estudo mais 
sofisticado do que o presencial (PUJOU, 
2021). 
 
4 APLICABILIDADE NA EDUCAÇÃO 
 
O Metaverso pode tornar as aulas mais 
atrativas, elevando o grau de absorção do 
conteúdo pelos alunos e promovendo a 
interação e uma relação próxima com o 
objeto do conhecimento. Isso porque ele 
gera envolvimento emocional do estudante 
com o conteúdo, promove a interação e 
uma relação próxima com o objeto do 
conhecimento e facilita as conexões com o 
mundo real (DESAFIOS DA 
EDUCAÇÃO, 2021). 
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No que diz respeito à educação, um aluno 
poderia se sentar em uma roda de debate 
virtual com colegas de outras cidades – em 
vez de olhar para seus rostos 2D no Zoom – 
e depois ir a outro local para se encontrar 
com seu professor, que está em outro país 
(PUJOU, 2021, p.1, grifo do autor).  

 
O setor educacional pode usufruir de um 
cenário que mescla o presencial com o 
ensino à distância, de forma muito mais 
eficaz, devido à criação de modelo 
avançado de ambiente virtual de 
aprendizagem, indispensável para um 
campus virtual com espaço para debate 
acadêmico com colegas e professores. Se o 
setor educacional se posicionar como um 
pilar no desenvolvimento do Metaverso, 
haverá uma educação mais inclusiva no 
futuro (PUJOU, 2021).  
 
Ao mesmo tempo, a crise provocada pela 
pandemia da Covid-19 escancarou a 
necessidade das instituições de ensino de 
investirem em tecnologias.  De acordo com 
Desafios da Educação (2021), as 
ferramentas com realidade virtual, 
realidade aumentada e vídeos 360° são 
uma alternativa tanto para o ensino 
presencial como para a Educação a 
Distância. 

 
4.1 Mais Prática 

 
Segundo gestores educacionais ouvidos 
por Fernanda Furuno, colunista dos 
“Desafios da Educação” e participante do 
Conselho de Inovação da Abed, uma 
das principais tendências para a 
Educação é que teoria e prática andarão 
lado a lado no processo de ensino e 
aprendizagem. Com as tecnologias 
imersivas, não é necessário ensinar a teoria 
para depois a prática, como nos métodos 
tradicionais (DESAFIOS DA 
EDUCAÇÃO, 2021). 
 
A simulação de situações reais em um 
ambiente controlado permitirá uma 
aprendizagem experiencial, consolidada 

pela condução e apoio das explicações do 
professor. Estudantes matriculados em 
cursos da área de Engenharia e Saúde, por 
exemplo, não precisarão esperar por 
estágios ou visitas ocasionais para 
conhecer a realidade de uma grande obra 
ou de um hospital (DESAFIOS DA 
EDUCAÇÃO, 2021). 
 
4.2 Mais Engajamento 
 
Um estudo de universidades norte-
americanas apontou que a introdução de 
tecnologias imersivas torna 87% dos 
alunos mais propensos a assistir às aulas e 
72% mais propensos a participar das 
atividades. Outra pesquisa, realizada pela 
Smoothwall, indicou que 96% dos 
professores acreditam no impacto positivo 
dessas tecnologias no índice de 
participação dos alunos (DESAFIOS DA 
EDUCAÇÃO, 2021). 
 

Sabemos que ensinar envolvendo os 
diferentes sentidos, trazendo o inesperado 
e mobilizando emoções, gera maior 
engajamento, motivação e memória, o que 
por fim leva à melhor aprendizagem, diz a 
educadora e palestrante Alcione Marques.  
Desse modo, o Metaverso abre uma porta 
enorme para experiências pedagógicas que 
envolvam a visão, a audição, provocam 
sensações e mobilizem as emoções 
(AGÊNCIA DINO, 2021, p. 2). 

 
4.3 Mais Aprendizado 

 
Os avanços que poderão ser 
proporcionados pela utilização do 
Metaverso no processo de aprendizagem 
no âmbito da Educação:  
 

para a psicopedagoga e diretora da 
empresa de consultoria educacional 
Neuroconecte Alcione Marques, serão 
enormes, visto que alguns mecanismos 
cognitivos envolvidos nesta questão serão 
potencializados devido a ampliação dos 
estímulos aos estudantes durante as aulas 
(AGÊNCIA DINO, 2021, p. 1). 

 
Os alunos do Metaverso serão capazes de 
melhorar suas habilidades de aprendizado 
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explorando um mundo virtual interativo 
com seus avatares usando um navegador 
Chrome da Google, por exemplo. Podem 
ser oferecidas aulas de música, 
observações de objetos astronômicos e 
aulas de arte baseadas em inteligência 
artificial. Em uma época em que o sistema 
educacional tradicional está sendo 
questionado por estar desconectado da 
realidade, os educadores podem ver o 
mundo virtual como uma ferramenta que 
poderá ajudá-los a conectar os alunos ao 
mundo real. E a tecnologia do Metaverso 
entra em cena como uma nova fronteira da 
Educação (CASTANHA, 2021).  
 
Parte desse fascínio vem das várias 
possibilidades da plataforma: ela dá aos 
alunos a capacidade de jogar, praticar, 
fingir, ser criativo e artístico e fazer coisas 
que eles não fazem, não podem ou ainda 
não podem fazer na vida real. E os mundos 
virtuais vão além do aprendizado 
autêntico. É preciso vê-los dentro de um 
ecossistema onde também fazem parte as 
tecnologias de mídia social e Web. Juntas, 
o potencial é gigantesco, permitindo 
diversos estilos de aprendizagem, com 
muitas oportunidades de informação e 
contato direto com profissionais do mundo 
real (CASTANHA, 2021). 
 
Além disso, quando bem alinhadas ao 
projeto pedagógico, as tecnologias 
imersivas ajudam a despertar o pensamento 
crítico, a comunicação, colaboração e 
criatividade - soft skills fundamentais para 
os profissionais do futuro. Para chegar a 
esses resultados, uma alternativa é 
trabalhar a imersividade no contexto das 
metodologias ativas e do ensino híbrido 
(DESAFIOS DA EDUCAÇÃO, 2021). 
 
4.4 Outros Benefícios ao Ensino  

 
Utilizar a tecnologia de Metaverso 
amplamente no processo de ensino e 
aprendizagem podem gerar, outros 
benefícios como (GALÍCIA, 2022): 
 

a) acessibilidade: o Metaverso estreita 
distâncias geográficas, pois é possível o 
acesso remoto por pessoas em locais 
diversos, sem a necessidade de 
deslocamento, o que aumenta a inclusão e 
diminui custos; 
 
b) desenvolvimento de habilidades: os 
bons profissionais precisam desenvolver 
habilidades que são necessárias para 
atuarem no mercado atual. A inclusão 
digital no ensino proporciona a otimização 
de habilidades digitais e técnicas de alto 
nível, juntamente com as soft skills; 
 
c) motivação e foco: novas tecnologias 
aplicadas à Educação podem tornar as 
aulas mais dinâmicas e engajadoras, 
elevando a motivação e inserindo o aluno 
diretamente em um ambiente que o cativa, 
aumentando seu foco no conteúdo; 
  
d) interação: a interação é gerada por 
muitos indivíduos e há persistência da 
identidade virtual dos estudantes no 
Metaverso. Eles poderão participar das 
aulas imersivas e depois continuar 
conversando com os colegas em outros 
ambientes. Os docentes poderão se reunir 
após as aulas e desenvolverem seus 
projetos de pesquisa em uma instituição 
transnacional, mudando, de aplicativo ou 
ambiente dentro do Metaverso. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Saber usar as tecnologias do Metaverso 
será uma habilidade valorizada e 
necessária.  Os estudantes com o 
Metaverso serão capazes de melhorar suas 
habilidades de aprendizado explorando um 
mundo virtual interativo. Já os educadores 
poderão ver o mundo virtual como uma 
ferramenta que poderá ajudá-los em suas 
aulas. 
 
A utilização do Metaverso exige maior 
disciplina e autonomia dos alunos, ao 
mesmo tempo em que gera conexões e 
empatia remotamente. 
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Este tipo de plataforma poderá levar, de 
uma forma sem precedentes, a informação 
detalhada sobre qualquer assunto. 
Contudo, o transcender para esta 
tecnologia obrigará as pessoas a gerir 
novos mundos virtuais, o que pode não ser 
tão simples. Somos seres programados de 
determinada maneira e a mudança, se 
ocorrer de forma repentina, sem o tempo 
para a adaptação necessária, pode ter 
consequências negativas. 
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Resumo: Esta resenha é sobre o livro 
“Mindset: a nova psicologia do sucesso” de 
Carol S. Dweck. Trata-se de um estudo 
sobre os tipos de mentalidade que 
abrangem diversas áreas da vida, seja nos 
esportes, relacionamentos, negócios ou até 
mesmo familiar.  
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1 INTRODUÇÃO 

O livro “Mindset: a nova psicologia do 
sucesso”, da autora Carol S. Dweck, foi 
publicado pela Editora Objetiva, em 2017, 
com 312 páginas, sendo considerada um 
best-seller mundial com mais de 1,7 
milhão de exemplares vendidos. 
 
Dweck é prestigiada mundialmente pelo 
seu trabalho na área da psicologia da 
mentalidade e motivação. Lecionou na 
Universidade de Harvard, na Universidade 
de Columbia e na Universidade de Illinois 
antes de ingressar no corpo docente da 
Universidade de Stanford, em 2004. Antes 
mesmo da publicação da obra, a autora e 
professora engendrou diversas pesquisas 
com grande reconhecimento acadêmico 
sobre a relação entre sucesso e 
mentalidade, o que torna essa publicação 
um registro fortemente aguardado pelos 
leitores. 
 
 

2 MINDSET 
 
Segundo a autora, há o mindset fixo e o 
mindset de crescimento. O primeiro reúne 
as pessoas que, diante de um problema, 
não conseguem obter nenhum tipo de 
crescimento, por acreditarem que não são 
capazes de sair da condição em que estão. 
O segundo comporta as pessoas que, ao se 
encontrarem diante de problemas, 
conseguem crescer por meio deles.  

 
Na obra, a autora traz luz quanto aos 
elementos que conduzem as pessoas rumo 
ao sucesso ou insucesso em seus projetos. 
Ela explica como a opinião que um 
indivíduo adota a respeito de si mesmo 
afeta profundamente a forma pela qual ele 
leva a vida. A princípio, o leitor pode 
indagar-se sobre a relação entre o assunto 
foco do livro e a ideia de autopercepção e 
autoconhecimento. Mas, conforme vai 
percorrendo as páginas, é levado à 
compreensão de que enfrentamos conflitos 
e tomamos decisões cotidianamente a 
partir de um modo de pensamento 
estruturante em nós. Pessoas que acreditam 
que são imutáveis a inteligência e as 
habilidades, estão inclinadas a ver seus 
erros como fatais e não apostam no 
aprendizado. Esse é o perfil de mindset 
fixo. Diferente desse quadro, há pessoas 
cujos pensamentos sobre dificuldades estão 
associados às oportunidades de aprender e 
superar seus limites. O esforço, para elas, é 
tão essencial quanto o mérito da 
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persistência e do aprendizado. Tratamos 
aqui do mindset de crescimento. 
 
Importa ressaltar que a autora não 
classifica um mindset como correto e outro 
como incorreto. Antes, mostra que eles 
variam conforme a condição pessoal e as 
circunstâncias ou área da vida em questão. 
Contudo, o livro mostra que sempre haverá 
mais êxito com o mindset de crescimento. 
Para tanto, Dweck argumenta, de várias 
formas e com vários exemplos, a respeito 
de como a mentalidade exercida por uma 
pessoa pode afetar todos os âmbitos de sua 
vida. Ademais, defende que alguém, que 
reconheça em si um mindset fixo, pode 
habilitar-se e desenvolver o mindset de 
crescimento. Para ela, aperfeiçoar-se e 
vencer deficiências é possível diante do 
desenvolvimento de crenças que 
estruturam positivamente a forma como 
vemos as situações desafiadoras. 

 
O livro traz ainda uma crítica quanto ao 
modo como o talento nato é percebido em 
nossa sociedade. Ressalta-se que, apesar de 
grandes figuras de sucesso mostrarem que 
todas as águas corriam contra a correnteza 
do talento, ainda assim, nossa opinião a 
respeito dessas pessoas sempre se volta a 
dotação natural. Contudo, Dweck expõem 
sua visão inconformada sobre esse 
posicionamento ao introduzir o 
questionamento de que pessoas com 
talentos naturais não deveriam precisar de 
esforço, e que apesar do nato, sempre são 
ultrapassadas por quem se esforça mais, 
ainda que com pouco talento. O mais 
importante é compreender que: 

 
Para os de mindset de crescimento, sucesso 
significava fazer o melhor possível, 
aprender e se aperfeiçoar. E isso é 
exatamente o que encontramos nos 
campeões. Para as pessoas de mindset fixo, 
o sucesso tem a ver, pura e simplesmente, 
com afirmação de sua superioridade. Ser 
alguém que vale mais do que todos os 
ninguéns (DWECK, 2017, p. 108 e 109, 
grifo do autor). 

Tudo então parece se tratar de uma questão 
de visão sobre si mesmo, uma vez que 
tendemos a fazer aquilo que acreditamos 
sermos capazes. Por mais que os exemplos 
e conclusões da autora levem o leitor a 
atestar que existem esses dois extremos 
distintos, Dweck contrapõe esse 
pensamento ao dizer que, na verdade, todas 
as pessoas são uma mistura dos dois 
mindsets. Dessa forma, fica claro para o 
leitor como se inserir nos casos citados, 
além de compreender com mais clareza a 
afirmação da autora de que, mindset não se 
relaciona apenas com pensamentos, mas 
também, com ações, com processos bem 
definidos objetivando encarar as 
adversidades como oportunidades de 
aprendizado e focando sempre na 
compreensão aprofundada de cada 
situação.  
 
3 CONCLUSÃO 

A composição da presente resenha deu-se 
com o desafio da leitura da obra da 
estudiosa autora, Ph.D. e professora Carol 
S. Dweck, além de pesquisas dos assuntos 
citados para compor considerações válidas 
ao vasto campo de áreas por ela 
exploradas.  
 
É alcançada a finalidade da resenha ao 
compartilhar a leitura que possibilitou a 
ponderação, a partir da perspectiva da 
autora, sobre os aspectos da importância da 
mentalidade em diversas áreas da vida, 
especialmente, aquelas que estabelecem 
relações de comparação com nosso 
desempenho. A obra fascina-nos com uma 
descrição nítida e detalhada de como o 
leitor pode alcançar o mindset de 
crescimento a fim de obter sucesso. 
 
Indica-se, então, o livro para diversos 
públicos: pais, professores, estudantes e 
profissionais de todos os campos de 
atuação. Todos, leitores iniciantes ou com 
mais experiência, terão a criticidade 
estimulada pelas reflexões propostas por 
essas páginas. 
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Resumo: o filme “Como Eu Era Antes de 
Você” traz o tema do suicídio assistido, 
mas tem como ponto central a reflexão 
sobre a autonomia privada do indivíduo em 
seu processo de morte. No Brasil, a 
eutanásia é um crime, embora em alguns 
países como Holanda, Suíça, Bélgica e 
Austrália essa prática é permitida por lei. 
Um exemplo disso foi retratado no filme 
“Como Eu Era Antes de Você”, dirigido 
por Thea Sharrok. O filme traz a reflexão 
de quão valorosa é a vida, mas também a 
autonomia e o direito do personagem 
principal de ser comandante de sua própria 
história e destino, ainda que o desfecho 
escolhido não seja convencionalmente o 
melhor e que doa na pele das pessoas que o 
amam. Por isso, é necessário não ter medo 
de refletir sobre a própria morte, certeza 
inescapável de todo ser humano. 
 
Palavras-chave: Eutanásia. Suicídio 
Assistido. Bioética.  

1 INTRODUÇÃO 
 
A eutanásia consiste no direito de morrer 
por escolha do ser humano e envolve 
questões religiosas, éticas, penais e 
questões ligadas à medicina. Define-se 
ainda como o emprego ou abstenção de 
procedimentos que permitem apressar ou 
provocar o óbito de um doente incurável, a 
fim de livrá-lo dos extremos sofrimentos 
que o assaltam (BATISTA; SCHRAMM, 
2005). 

No Brasil, a decisão de interromper ou não 
a terapêutica é considerada crime e por isso 
acaba por ser tomada às escuras, por 
profissionais habitualmente sem qualquer 
preparação para isso, muitas vezes, sem 
conhecimento dos familiares e do próprio 
enfermo. Por outro lado, alguns países 
como Austrália, Holanda, Suíça e Bélgica 
já aprovaram a eutanásia e com isso há 
relatos de pessoas que recorrem a esses 
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países em busca de antecipar o fim de sua 
vida (BATISTA; SCHRAMM, 2005). 

Um exemplo disso foi retratado no filme 
“Como Eu Era Antes de Você”, dirigido 
por Thea Sharrok, lançado em 16 de junho 
de 2016, com o título original “Me before 
you”. 

2 O FILME E A BIOÉTICA 

O filme aborda a temática da eutanásia ao 
contar a história ficcional do personagem 
William Traynor (Will), um jovem 
empresário, de uma família muito bem-
sucedida, na ocasião noivo de Alicia.  Ele 
aproveitava e apreciava a vida da melhor 
forma possível.  

Porém, em um dia comum de Will indo ao 
trabalho, em meio a uma tempestade, ao 
atravessar a rua, ele foi brutalmente 
atropelado por uma lambreta que o deixou 
tetraplégico. Com isso, passou a viver em 
uma cadeira de rodas, sem nenhum tipo de 
movimento, exceto dos olhos o que 
acarretou diversas outras doenças. 
Necessitava então de todo tipo de cuidado, 
desde médicos específicos a cuidadores, 
porém não conseguia se adaptar a nenhum 
cuidador contratado por seus pais, Camilla 
e Steve Traynor.  

A personagem Louisa Clark é uma moça 
simples, de uma família modesta, que 
perdeu seu emprego em um café e se viu 
no desespero já que necessitava do 
dinheiro para ajudar com as despesas de 
casa. No anseio por uma nova 
oportunidade, encontrou a divulgação da 
vaga para ser cuidadora de um homem 
tetraplégico (Will) e com ótima 
remuneração.  

Mesmo sabendo de todos os percalços que 
enfrentaria, já que Will foi acometido por 
uma forte depressão, ela aceitou o trabalho. 
O início de Louisa foi conturbado pela não 
aceitação de Will, que a tratava com 
desprezo e muito cinismo. Persistente e 

precisando do trabalho, ela não cedeu. 
Passou a estudar todas as doenças que 
acometiam a tetraplegia e o caso específico 
de Will. No filme, Nathan é o profissional 
que a orientou quanto aos medicamentos 
diários: para aumento da pressão arterial ao 
acordar, antiespasmódicos quatro vezes ao 
dia para espasmos musculares, 
comprimidos para nevralgia e analgésicos 
para as dores constantes.  E com o passar 
dos dias, por meio do seu jeito ingênuo e a 
forma peculiar de se vestir, Louisa 
conseguia arrancar alguns sorrisos de Will. 

Em uma das consultas de rotina, Louisa 
descobriu por Nathan o quanto Will sofreu 
e já lutou para mudar seu prognóstico, 
porém foi em vão. Nathan contou que Will 
sofreu uma lesão irreversível na medula 
espinhal e os exercícios diários eram 
apenas para que os músculos não 
atrofiassem, mas o corpo dele não 
responderia a nenhum estímulo do pescoço 
para baixo. Ele se empenhou muito na 
fisioterapia no primeiro ano, mas 
conseguiu somente um leve movimento do 
polegar e indicador e devido à disreflexia 
autonômica e constantes oscilações da 
pressão arterial, ele era muito vulnerável às 
infecções e já foi acometido por várias 
crises de pneumonias, quase vindo a óbito 
em uma delas. 

Sabendo das limitações e junto ao Nathan 
que também o acompanhava diariamente, 
Louisa elaborou atividades que pudessem 
levar distração à rotina de Will, visitando 
locais diferentes. Ele passou a se divertir 
ao lado dela. Inclusive foram juntos ao 
casamento de Alícia, sua ex-noiva, que se 
casou com um de seus melhores amigos 
antes do acidente. 

Louisa apaixonou-se por Will, que fazia 
questão de agradá-la sempre. No entanto, 
uma carta recém-chegada da Suíça a 
deixou devastada. Ao ouvir uma conversa 
dos pais (Traynors), ela descobriu que Will 
havia consentido à família um prazo de 
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mais seis meses de vida, pois não 
aguentava mais viver naquela situação e, 
ao término do prazo, ele faria o 
procedimento de eutanásia na Suíça, onde 
a prática era permitida.  

A eutanásia está relacionada às ideias 
como homicídio, suicídio influenciado ou 
genocídio.  Dentre os tipos de 
consentimentos estão eutanásia voluntária: 
vontade expressa do doente (suicídio 
assistido); eutanásia involuntária: realizada 
contra a vontade do enfermo (homicídio); e 
eutanásia não-voluntária: quando a vida é 
abreviada sem que se conheça a vontade do 
paciente (BATISTA; SCHRAMM, 2005).  

Percebe-se que no filme, foi adotada a 
eutanásia voluntária onde Will decide pôr 
fim ao seu sofrimento. Em meio ao 
desespero, Louisa procurou uma forma de 
convencê-lo do contrário, e junto ao 
Nathan programou uma viagem romântica 
para as praias paradisíacas das Ilhas 
Maurício. Foram dias incríveis e 
inesquecíveis para ela e Will. Eles estavam 
apaixonados, mas no final da viagem, 
sentados na praia, Will confessou a ela que 
nada o faria desistir do procedimento, 
ainda mais sabendo que ele não 
conseguiria fazê-la feliz e atrapalharia sua 
vida. Tudo isso além de acabar com a 
liberdade dela. Will confessou não ser essa 
a vida que ele sonhou, o quanto é difícil 
existir vivendo algo que é muito diferente 
do que vivia antes do acidente. Ele 
complementou dizendo que depois que a 
conheceu, imaginou ter e dar a ela uma 
vida completamente diferente do que ele 
teria que dar sendo tetraplégico e com as 
inúmeras outras doenças que o 
acompanhavam. 

Essa cena se destaca e traz a reflexão sobre 
uma temática que ainda é tabu na 
sociedade: “a morte”. Ao exercer um dos 
princípios da Bioética que é o da 
autonomia, Will provocou todos a sua 
volta, especialmente, os espectadores do 

filme, que enfrentaram as questões sobre a 
morte e seus diversos olhares, os quais 
sejam éticos, morais, culturais, religiosos 
ou jurídicos servem de alvo e julgamento. 
Vale ressaltar que, ainda dentro do 
princípio da autonomia, a dignidade 
humana deve ser preservada e deve-se 
respeitar a vontade do paciente, ou seja, ele 
tem o direito de decidir sobre as questões 
relacionadas a seu corpo e à sua vida, e por 
isso deve ser tratado com respeito 
(CARDIN; NERY, 2020). 

Voltando para casa decepcionada por ter 
falhado na missão de fazê-lo desistir, 
Louisa não conseguiu mais ver Will pelos 
próximos dias, fechou-se em casa e sofreu 
pela imensa perda que teria. Até que seu 
pai a convenceu de que precisaria 
acompanhá-lo nesse momento para poder 
se despedir e não carregar a culpa de nunca 
mais tê-lo visto e de não ter se despedido. 

Assim, ela parte para Suíça para se 
despedir de seu amado, e em um momento 
comovente, eles se abraçam. Will é 
chamado pelos responsáveis para iniciar o 
procedimento e o filme termina. 

A Constituição Federal de 1988 assegura 
aos cidadãos em seu artigo 5º, que o direito 
à vida goza de uma proteção maior que os 
demais, o que não deve ser visto como 
absoluto tão pouco deve afigurar-se como 
um dever. O direito à vida está 
intrinsecamente ligado ao direito à saúde, 
previsto também pela Constituição, no 
artigo 196. Deve ser conceituado não 
apenas em consideração aos aspectos 
materiais, isto é, físicos e psíquicos, mas 
também aspectos espirituais capazes de 
guiar o ser humano em sua coletividade 
(GOULART, 2019). 

Todas essas dimensões reunidas formam o 
conceito de vida. Pode-se afirmar que a 
Constituição há de incluir direito à vida 
como um direito fundamental e a 
dignidade da pessoa humana, como 
fundamentos da República Federativa do 
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Brasil, e com isso estão na verdade, 
assegurando o direito à vida digna 
(GOULART, 2019). 

A eutanásia é vista como tabu em boa parte 
da sociedade, especificamente, no caso do 
Brasil. As questões do nascer e do morrer 
foram consideradas naturais até meados do 
século passado, porém sofreram decisivas 
modificações nos últimos setenta anos 
(BATISTA; SCHRAMM, 2005). 

Mesmo no filme, que traz a realidade de 
outro país, pode-se ver que encarar a 
terminalidade da vida é algo difícil 
principalmente por quem fica.  

Vale destacar também dois argumentos que 
se apontam contra o procedimento: o 
princípio religioso da sacralidade da vida 
(propriedade de Deus e por isso o ser 
humano é um mero administrador) e o 
Argumento de slippery slope (contra a 
eutanásia, pois uma vez admitida a 
eutanásia, aberta fica a porta para maiores 
concessões) (BATISTA; SCHRAMM, 
2005).  

3 CONCLUSÃO 

 Diante do exposto, percebe-se que a 
eutanásia é uma complexa questão de 
bioética e biodireito, pois enquanto o 
Estado tem como princípio a proteção da 
vida dos seus cidadãos, existem aqueles 
que, devido ao seu estado precário de 
saúde, desejam dar um fim ao seu 
sofrimento antecipando à morte. O filme 
traz a reflexão do quão valorosa é a vida 
mas também a autonomia, o direito de ser 

comandante de sua própria história, próprio 
destino, ainda que o desfecho escolhido 
não seja convencionalmente o melhor, e 
ainda que doa na pele das pessoas que 
amam o personagem principal. Por isso, é 
necessário não ter medo de refletir sobre a 
própria morte, certeza inescapável de todo 
ser humano. 
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Resumo: A presente resenha tem o intuito 
de ampliar as discussões e reflexões acerca 
do aborto a partir da análise do filme 
“Nunca, raramente, às vezes, sempre”, 
trazendo problemas existentes na 
sociedade. A personagem principal é uma 
adolescente de 17 anos, que está grávida e 
não tem apoio familiar.  Na história, 
podem-se observar elementos da realidade 
de um aborto inseguro, da violência sexual 
e a gravidez na adolescência. A discussão 
desses elementos no filme, feita sob uma 
perspectiva bioética e legislativa, 
explicitam problemas de saúde pública 
eminentes em nossa sociedade. A Bioética 
ressalta a autonomia da mulher, mas 
também o direito à vida de cada ser 
humano, desde a concepção. 
 
Palavras-chave: Adolescência. Aborto. 
Bioética. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
O aborto é definido segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como o ato de 
interrupção da gestação antes das 20-22 
semanas, sendo o embrião ou feto com 
menos de 500 gramas. Pode ser 
classificado como espontâneo, quando 

ocorre de maneira natural ou aborto 
induzido quando é autoprovocado, com 
uso de medicamentos, ervas e chás 
abortivos (PILECCO; KNAUTH; VIGO, 
2011). 

A prática do aborto induzido se diferencia 
em diversos países e sua prática na 
adolescência é bem comum, sendo que no 
Brasil 72,5% a 78% deles ocorrem em 
jovens na faixa etária de 17 a 19 anos 
(PILECCO; KNAUTH; VIGO, 2011). 

O presente trabalho aborda essa temática 
sobre o aborto ao discorrer sobre o filme: 
“Nunca, raramente, às vezes, sempre”, com 
título original “Never Rarely Sometimes 
Always”. 

2 O FILME E A BIOÉTICA 

O filme “Nunca, raramente, às vezes, 
sempre”, lançado em 2020 e dirigido por 
Eliza Hittman, conta a história de uma 
adolescente de 17 anos chamada Autumn 
que mora na Pensilvânia (Estados Unidos) 
e descobre sua gravidez. 

Após a descoberta, ela embarca em uma 
jornada com apoio de sua prima Skylar 
para Nova York, onde está disposta a 
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interromper sua gravidez indesejada, já que 
lá as leis desse estado são mais flexíveis 
em relação à prática do aborto.  

No Brasil, a legislação refere-se ao aborto 
pelo artigo 128 do Código Penal (BRASIL, 
1940) como crime quando realizado pela 
ação do homem e não biológica. No 
entanto, é ausentado de ser um crime em 
casos de violência sexual e estupro, quando 
apresenta risco para a gestante e quando o 
feto for anencefálico, ou seja, com 
ausência de encéfalo. Em outros países da 
América Latina, o aborto é considerado 
como prática ilegal sob qualquer hipótese, 
como Chile, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras e Nicarágua. Os demais possuem 
despenalizações específicas como no 
Brasil (AGUIAR et al., 2018). 

O filme em si, mesmo com pouco diálogo, 
retrata bem os sentimentos de dor e 
angústia sofridos pela adolescente, e 
evidencia constantemente a solidariedade 
de sua prima com a sua situação ao vê-la 
tentar exercer a autonomia sobre sua vida e 
corpo. A Bioética expõe o princípio da 
autonomia como a capacidade de uma 
pessoa em decidir, segundo seus valores, 
sobre aquilo que ela julga ser o melhor 
para si (FÉLIX et al., 2014). O filme 
retrata do início ao fim a personagem 
expressando sua autonomia ao embarcar 
em uma procura que ela julgava ser melhor 
para ela naquele momento de sua vida. 

No decorrer do filme é apresentado 
explicitamente como Autumn é assediada e 
vítima de abusos e violências psicológicas 
a todo o momento tanto no núcleo familiar 
quanto por outros homens de seu convívio 
diário. 

No começo da narrativa já é possível 
perceber como a jovem sofre 
psicologicamente, tanto pela forma como 
as pessoas a veem e a tratam, quanto pela 
falta de apoio familiar de forma geral. As 
vítimas de abuso sexual ficam com 
psicológico afetado e decorrente a isso a 

descoberta da gravidez devido ao abuso é 
como se fosse uma segunda violência para 
elas. Isso fica muito evidente no filme 
quando a jovem se percebe naquela 
condição, ela se sente ainda mais perdida e 
desorientada (DREZETT; PEDROSO, 
2012). Desse modo, os princípios justiça e 
não maleficência, abordados pela Bioética, 
são essenciais, uma vez que todas as 
mulheres têm o direito à igualdade no 
tratamento e em serem orientadas e 
esclarecidas quanto às decisões e seus 
direitos na interrupção da gravidez em 
casos de violência sexual. 

Quando Autumn descobre sua gravidez 
indesejada, inicia pesquisas sobre 
autoaborto, percebendo que precisará de 
ajuda profissional para concretizar sua 
decisão. A prática do autoaborto não é algo 
distante e existe mesmo não sendo 
legalizado em certos países. Milhares de 
mulheres morrem todos os dias vítimas 
dele, o que traz a reflexão da importância 
da saúde pública, do planejamento familiar 
e da educação sexual e de como isso 
implica diretamente na qualidade de vida 
de uma sociedade. 

O filme mostra quando a enfermeira da 
cidade de Autumn não demonstra apoio à 
prática do aborto e consequentemente à sua 
autonomia, e a aconselha de todas as 
formas a doar o bebê. Ela nega e, com isso, 
inicia a viagem ao lado de sua prima para 
uma clínica em Nova York onde são 
realizados abortos. Ao se comparar a 
situação de Autumn à de outras mulheres, 
encontram-se realidades distintas e um 
número alto de abortos realizados de forma 
clandestina, principalmente, por mulheres 
pobres. De acordo com Cardoso, Vieira e 
Seraceni (2020) aproximadamente 55 
milhões de abortos ocorreram entre 2010 e 
2014 no mundo, sendo 45% destes 
considerados abortos inseguros e ainda se 
caracteriza como uma importante causa de 
óbito materno. 
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Ao chegar à clínica de Nova York, 
Autumn descobre estar grávida de 18 
semanas e o procedimento só poderia ser 
realizado com no máximo 12 semanas de 
gestação. Diante disto, ela é encaminhada 
para um hospital em Manhattan, onde teria 
um centro cirúrgico especializado para a 
realização do procedimento na idade 
gestacional que se encontrava. Até então, 
esse momento do filme é o mais 
emocionante, quando se evidencia com 
certeza que ela sofria abusos. A descoberta 
acontece após uma psicóloga da clínica, 
aplicar um questionário à Autumn em que 
para cada questão ela deveria responder 
com nunca, raramente, às vezes ou sempre. 
Conforme a profissional segue com os 
questionamentos, é possível perceber as 
expressões e emoções da jovem a cada 
pergunta que se passava, e no exato 
instante em que se pergunta a ela: - Seu 
parceiro já te machucou? Já te obrigou a 
ter relações sexuais? Ela desaba em 
lágrimas e, assim, em uma cena realmente 
marcante e forte, confessa mesmo que sem 
palavras explícitas, ser violentada física e 
sexualmente. 

O abuso sexual é mais comum do que se 
pode imaginar. Estima-se que a violência 
sexual atinja 12 milhões de pessoas a cada 
ano no mundo. Sabe-se que são frequentes 
os abusos sexuais intrafamiliares – como o 
incesto e o estupro, em especial – e o sexo 
forçado perpetrado por parceiros íntimos 
(NUNES; MORAIS, 2017). 

O filme chega ao fim mostrando que 
Autumn concretiza o aborto e retorna para 
sua cidade, com uma expressão triste e 
vazia, após lidar com algo tão importante 
em sua vida, apenas com a ajuda da prima. 

O princípio da não maleficência referido 
pela Bioética entra em contexto neste 
momento, se por um instante direcionar o 
foco para o bebê de 18 semanas que teve 
sua chance de vida decidida e cessada por 
outra pessoa, e esse princípio preza 

justamente por evitar danos intencionais a 
qualquer ser (FÉLIX et al., 2014).  

Esta resenha, feita sob uma perspectiva 
Bioética e legislativa, reforça que o aborto 
inseguro é um grande problema de saúde 
pública, assim como a gravidez precoce, o 
que pode induzir ao autoaborto e diversas 
mortes todos os anos. O dilema bioético se 
instaura quando se ressalta a autonomia da 
mulher, mas também o direito à vida de 
cada ser humano, desde a concepção. 

3 CONCLUSÃO 

A gravidez na adolescência, gravidez após 
abuso sexual, assim como o aborto, trazem 
consigo a influência de fatores 
psicológicos, sociais, religiosos, 
econômicos, bioéticos e diversos outros. A 
questão do aborto não tem sido muito 
priorizada e nem apresenta avanços 
significativos. 

Reforça-se que esta resenha não tem a 
intenção de se colocar contra ou a favor do 
aborto, mas sim demarcar a importância de 
se pensar e falar sobre as possíveis 
“Autumns” que existem e que podem estar 
vivendo em total desamparo, sendo 
obrigadas a viverem nas sombras. É 
necessário observar minuciosamente o que 
deve ser feito pela sociedade para protegê-
las. 

Diante do exposto, percebe-se a relevância 
de realizar estudos futuros com a 
finalidade de investigar como profissionais 
da área da saúde podem contribuir 
efetivamente para que cada vez menos 
mulheres morram em decorrência do 
aborto inseguro e para que mulheres sejam 
e se sintam melhores acolhidas quando 
vítimas de violência. Em se tratando de 
uma grande questão de saúde pública, é de 
extrema importância estudos que apoiem 
os esforços para sua diminuição e 
resolução. 
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Resumo: a doação de órgãos consiste em 
um ato no qual podem ser doados órgãos 
ou tecidos de uma pessoa, para serem 
utilizados no tratamento de outras, com a 
finalidade de reestabelecer as funções de 
um órgão doente. Esta é uma resenha que 
aborda esse tema relatado no filme “Um 
Ato de Coragem”. O filme conta a história 
ficcional de Michael, um menino que está 
gravemente doente e precisa com urgência 
de um transplante de coração para 
sobreviver e, devido à ausência de um 
órgão compatível, o pai, John, toma uma 
atitude arriscada para salvar a vida do 
filho. A Bioética participa ativamente 
dessa discussão, pois trata o ser humano 
como sujeito de sua própria história, com 
opiniões, família e autonomia sobre suas 
escolhas. Percebe-se que a lista de espera 
pelo transplante é enorme, mas as 
dificuldades não são apenas referentes à 
gestão do Sistema Nacional de 
Transplante, mas também da pouca 
conscientização da população sobre a 
importância de ser um doador, ato esse que 
pode salvar muitas vidas.  
 
Palavras-chave: Doação de órgãos. 
Transplante de órgãos. Bioética. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho é uma resenha do filme 
estadunidense “Um Ato de Coragem”, do 
diretor Nick Cassavetes, que retrata o tema 
transplante e doação de órgãos. A obra em 
questão tem o título original “John Q”, é 
do gênero drama ficcional e foi distribuída 
para os cinemas em fevereiro de 2002. 

 A doação de órgãos consiste em um ato no 
qual podem ser doados partes do corpo de 
uma pessoa, para serem utilizados no 
tratamento de outras, com a finalidade de 
reestabelecer as funções de um órgão 
doente (BRASIL, 2022). 

 Transplante é o procedimento cirúrgico 
que faz a substituição do órgão ou tecido. 
O primeiro transplante bem-sucedido foi o 
de rim, realizado nos Estados Unidos, em 
1954. No Brasil, o transplante de rim 
também foi o primeiro bem-sucedido e 
ocorreu no ano de 1965 (MARINHO, 
2009). 

 No Brasil, o Sistema Nacional de 
Transplantes (SNT) é encarregado por 
desenvolver o processo de doação, 
captação e distribuição de órgãos, tecidos e 
partes retiradas do corpo humano para fins 
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terapêuticos. O SNT é responsável pela 
regulamentação, controle e monitoramento 
do processo de doação e transplantes 
realizados no país (BRASIL, 2022). 

 Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, 
o rim era o órgão que mais necessitava ser 
transplantado. Destaca-se que a lista de 
espera segue aumentando e há pouca 
probabilidade de doadores efetivos 
(BRASIL, 2022). 

 2 O FILME E A BIOÉTICA 

 O filme “Um Ato de Coragem” aborda a 
trajetória do personagem John Quincy 
Archibald, que está desesperado para 
salvar a vida de seu filho Mike, que em um 
jogo de beisebol teve um mal súbito e foi 
levado às pressas para o hospital. Lá, Mike 
foi diagnosticado com cardiomegalia 
(coração grande). Assim, John iniciou uma 
corrida contra o tempo para salvar a vida 
do filho. 

Percebe-se o quanto é burocrático o 
indivíduo ter direito a receber um órgão. 
Nesse caso, o plano de saúde dele havia 
mudado sem seu consentimento e quando 
mais precisava usar, seu direito foi negado. 
Nesta situação, ele tentou negociar com o 
hospital para pagar de alguma forma e isso 
também lhe foi negado. Diante de tudo 
isso, não seria aceitável um pai entrar em 
desespero e tomar medidas drásticas para 
salvar a vida do filho? 

 Sem saber o que fazer depois da notícia de 
que o plano de saúde deles não tinha 
cobertura para o procedimento, a mãe de 
Mike desesperou-se e pressionou John, 
dizendo que ele teria que resolver a 
situação de alguma forma. Sabendo que o 
nome de seu filho não entraria na lista caso 
não pagasse 30% do valor do 
procedimento, John tomou a mais difícil 
decisão: pegou uma arma e fez onze 
pessoas do Pronto Atendimento do hospital 
onde seu filho se encontrava como reféns. 
Essa decisão foi tomada a fim de que, em 

uma possível negociação com a polícia, o 
nome de seu filho entrasse na lista de 
espera. Durante as negociações, ele liberou 
alguns reféns que precisavam de 
atendimento imediato, mantendo alguns 
para negociar o nome do filho na lista. Só 
que após várias negociações e, sabendo 
que seu filho não teria muito tempo de 
vida, ele decidiu pedir para ver o filho, pois 
estava decidido a doar seu próprio coração 
para o menino.  

 Assim que se encontrou com Mike, John 
decidiu reunir o médico e os enfermeiros 
que estavam como reféns, exigindo que 
eles fizessem a cirurgia, alegando que caso 
discordassem, ele mesmo tiraria sua vida.  

 O ápice do filme e desfecho se dá em uma 
das cenas mais emocionantes quando no 
exato momento em que John tentou tirar 
sua vida, sua esposa bateu à porta do local 
dizendo que tinha um coração compatível 
com o do menino e que já estava a 
caminho. Seu filho recebeu o coração e 
salvou-se. John por sua vez foi preso e 
cumpriu pena de alguns anos por sequestro 
e aprisionamento dos reféns. 

 A Bioética e seus princípios surgem para 
nortear a assistência humana a partir das 
decisões e conflitos morais pertinentes.  

São princípios da Bioética: autonomia, 
beneficência, não maleficência e justiça 
(FELIX et al., 2014).  O senso de justiça e 
John fica exacerbado no que se refere à 
igualdade de tratamento, oferecendo a cada 
pessoa o que lhe é devido, segundo suas 
necessidades. Ele fica extremamente 
sensibilizado, pois envolve a vida de seu 
precioso filho e quer salvá-lo de qualquer 
forma, mesmo que isso envolva cometer 
um crime ou tirar sua própria vida.  

 O Brasil possui o maior programa público 
de transplante de órgãos, tecidos e células 
do mundo, que é garantido a toda a 
população por meio do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Porém, mesmo com a grande 



Revista Inicia, Santa Rita do Sapucaí – MG, n. 22, p. 42-45, 2022                                                                    44 
  

quantidade de cirurgias realizadas, a lista 
de espera de pessoas para receber um 
órgão ainda é elevada (BRASIL, 2022). O 
filme é uma ficção, mas escancara uma 
realidade difícil e que só quem vive 
poderia dizer o que seria capaz de fazer 
para mudar a situação.  

 Apesar de saber que é uma atitude 
desesperada que o pai teve, o princípio da 
não maleficência é um propósito que 
precisa ser seguido. É imprescindível estar 
ciente de que para cuidar de alguém não se 
pode prejudicar outra pessoa que muitas 
vezes não tem relação com o que cada um 
está passando (FELIX et al., 2014). 
Quando John faz reféns e expõe tantas 
pessoas ao risco, inclusive ele mesmo, ele 
ultrapassa esse princípio da Bioética.  

 No entanto, John pratica seu direito a 
autonomia, que se refere à capacidade de 
uma pessoa em decidir, segundo valores, 
sobre aquilo que ela julga ser o melhor 
para si, sobre sua vida e sobre o que faz 
com ela (FELIX et al., 2014). Ainda assim, 
fica claro que os profissionais da Saúde se 
 sentiram relutantes, pois apesar de 
causarem o bem ao Mike, seu filho, eles 
seriam testemunhas da tragédia de sua 
morte se assim acontecesse.  

 Essa história tomou esse rumo, pois a 
família não tinha condições de custear o 
tratamento uma vez que houve alteração no 
seu plano de saúde. No Brasil, a rede 
pública de saúde fornece aos pacientes uma 
assistência integral e gratuita, incluindo 
exames preparatórios, cirurgia, 
acompanhamento e medicamentos pós-
transplante (BRASIL, 2022). Porém um 
problema parece ser universal: a lista de 
espera para transplantes. 

 Para vencer a desproporção entre o número 
de pacientes na lista de espera e o número 
de transplantes realizados, é de suma 
importância que haja a conscientização da 
população, pois, na maioria das vezes, o 
transplante de órgãos é a única esperança 

de vida ou a chance de um recomeço para 
as pessoas que precisam da doação 
(BRASIL, 2022).  

 Segundo Souza et al. (2021), o transplante 
de órgãos como o coração, ocorre após a 
constatação da morte encefálica, que se 
caracteriza pela condição final, irreversível 
e definitiva de cessação das atividades do 
cérebro e do tronco cerebral. O processo 
ocorre da seguinte forma: 

1- iniciam-se os procedimentos 
protocolares da condição do indivíduo;  

2- realiza-se a entrevista com a família, 
para informar o ocorrido e solicita-se 
consentimento da doação dos órgãos do 
ente falecido. Nesse momento, é 
importante muita cautela para dar as 
informações, sempre em lugares 
reservados, sem pressa e deixando 
claro todo o procedimento, porém sem 
pressionar os familiares;  

3- com o consentimento da família, que 
não precisa ser feito no mesmo dia, a 
circulação sanguínea é mantida por 
meio de aparelhos e medicamentos;  

4- a central de transplante e a família são 
acionadas ao mesmo tempo;  

5- aguardam 06 horas para validar a morte 
encefálica;  

6- a família responde um questionário 
para detalhar o estado do paciente; e 

7- após o aceite, é feita  a retirada e 
transporte dos órgãos.  

 3 CONCLUSÃO 

No filme pode-se perceber o quanto é 
burocrático o indivíduo ter direito a receber 
um órgão. O sistema em geral é muito 
falho. A Bioética participa ativamente 
dessa discussão, pois trata o ser humano 
como sujeito de sua própria história, com 
opiniões, família e autonomia sobre suas 
escolhas. Percebe-se ainda que ao 
pesquisar dados da lista de espera, as 
dificuldades não são apenas referentes à 
gestão do Sistema Nacional de 
Transplante, mas também da pouca 
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conscientização da população quanto à 
importância de ser um doador, ato esse que 
pode salvar muitas vidas.  

 Aqui cabe ressaltar que um único doador 
pode salvar pelo menos 10 vidas, não 
gerando custo algum para a família. Para 
ser um doador de medula óssea no Brasil, é 
necessário realizar um cadastro que pode 
ser feito em campanhas de doação ou no 
Hemocentro mais próximo. Será necessário 
colher uma amostra de sangue e preencher 
uma ficha cadastral. Após poucos meses, 
os seus dados estarão disponíveis no 
Registro Nacional de Doadores de Medula 
Óssea (Redome). Para doar demais órgãos 
no momento oportuno, basta apenas 
informar seu desejo aos seus familiares. 
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Resumo:  o filme “Um Ato de Esperança” 
traz em seu enredo um dilema entre fé, 
ciência e lei. A obra ficcional conta a 
história de uma renomada juíza que tem 
em suas mãos a difícil decisão de autorizar 
a transfusão de sangue para salvar a vida 
de um jovem com leucemia, cuja religião 
apresentava restrições para tratamentos à 
base de sangue. Essa decisão é impactante 
não só para a própria juíza quanto para este 
jovem que começa a ver o mundo com 
pensamentos diferentes ao qual sempre 
viveu. 
 
Palavras-chave: Transfusão sanguínea. 
Autonomia. Bioética. 
  
1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho é uma resenha do filme 
“Um Ato de Esperança”, com título 
original “The Children Act”. A obra 
cinematográfica dirigida por Richard Eyre, 
sendo lançada nos cinemas em 2017.   O 
filme é baseado no livro do escritor 
britânico Ian McEwan e aborda um dilema 
ético: transfusão sanguínea e religião. 

A transfusão sanguínea consiste em 
transferir sangue, seus hemocomponentes 
ou hemoderivados (plasma sanguíneo, 
plaquetas, hemácias e leucócitos) de um 
doador para o sistema circulatório de um 
receptor, via intravenosa. Geralmente, é 
utilizada em casos graves de anemia e 
quando há grande perda de sangue, tais 
como cirurgias, hemorragias, 
traumatismos; e algumas enfermidades 
(BRASIL, 2008).   

Entretanto, para as Testemunhas de Jeová, 
essa prática vai contra suas crenças, pois 
acreditam que mesmo em caso de risco de 
morte, quem receber transfusão sanguínea 
bem como seus hemocomponentes e 
hemoderivados, perdem a sua santidade 
(COBBE; WINTER, 2018). 

O filme aborda essa temática quando relata 
a trajetória de uma juíza especializada na 
decisão de casos de dilemas éticos 
complexos que, em meio às suas tarefas, 
tem um caso a decidir entre a razão, justiça 
versus o desejo da decisão familiar, 
preconizada pelos preceitos de sua religião: 
Testemunhas de Jeová. 
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2 O FILME E A BIOÉTICA 

O filme narra a história ficcional de Fiona 
Maye, renomada juíza de Suprema Corte, 
que é especializada em casos de direitos 
familiares eticamente complexos e de 
grande comoção. Ela é dedicada 
integralmente ao trabalho. 

Em dado momento de sua carreira, Fiona 
precisa decidir sobre o caso de Adam, um 
jovem diagnosticado com leucemia que 
estava hospitalizado com um quadro de 
anemia, já bastante debilitado e 
enfraquecido. Naquele momento, a única e 
última alternativa para salvar a sua vida era 
fazer uma transfusão sanguínea. Mesmo 
percebendo a rápida piora de seu estado de 
saúde, o jovem está decidido a aceitar o 
seu próprio destino encorajado por sua 
crença religiosa. O hospital em que está 
hospitalizado recorre ao poder judiciário 
para fazer com que ele e seus familiares 
aceitem o tratamento proposto, para poder 
salvar sua vida. 

Quebrando o protocolo, a juíza decide 
visitá-lo no hospital. Isso acontece, pois 
antes de dar o veredito sobre o caso, a juíza 
quer tirar sua própria conclusão, visto que 
seria importante ver como o jovem se 
encontrava e entender sua real motivação: 
se essa recusa era mesmo o que ele queria 
e aceitava para si, ou se estaria sendo 
coagido a aceitar o próprio destino em 
função de sua crença ou por obrigação dos 
pais. A juíza queria se certificar se Adam 
queria continuar a viver.  

Essa visita foi importante e muito 
produtiva para ambos, pois os fizeram 
repensar sobre a vida. A juíza muda seu 
conceito de agir e o jovem, cujo brilho e 
vontade de viver ainda que oprimido 
estavam ali, o faz repensar em tomar conta 
do próprio destino e lhe resgata a 
esperança. Pelo poder que a justiça lhe 
concedia, a juíza era capaz de obrigar esse 
jovem que estava com risco de morte a 

receber a transfusão de sangue para salvar 
sua vida.  

Retratado ao longo das cenas, no diálogo 
estabelecido no hospital entre a juíza e o 
adolescente e na discussão em torno da 
transfusão sanguínea como única opção 
para salvar a sua vida, fica evidente que a 
posição religiosa de Adam era inegociável 
e isso faz com que se tenha uma visão clara 
dos seus princípios religiosos. Por outro 
lado, nem ele e nem seus familiares tem 
poder de escolha sobre o seu tratamento, já 
que nesse âmbito, existe também a 
intervenção do Estado e este, decidirá.  

Seguindo o princípio bioético da 
autonomia, que se refere à capacidade de 
decidir, seguindo os valores sobre aquilo 
que julga ser o melhor para si 
(BONAMIGO, 2015), vê-se no filme que 
essa autonomia não foi dada ao paciente 
num primeiro momento, já que ele era 
menor de idade. A autonomia também foi 
negada aos pais, que prezavam pela 
doutrina religiosa e este fato colocaria em 
risco a trajetória de toda a vida do filho. A 
autonomia então foi dada à juíza, que 
escolheu juridicamente o que seria, 
segundo seu julgamento, o melhor para a 
vida do jovem.   

O drama toma forma e permanece de um 
lado a família e sua decisão de não 
consentir com a transfusão e do outro o 
hospital que quer salvá-lo, cabendo assim a 
difícil decisão à juíza.  

Vale ressaltar aqui que no caso das 
Testemunhas de Jeová, doutrina essa citada 
no filme, os adeptos tem a crença de que as 
transfusões de sangue são proibidas, 
conforme mostram alguns textos bíblicos, 
como: “A vida de todo tipo de criatura é 
seu sangue.” (Levítico 17:13, 14). ”Não 
comam sangue algum.” (Levítico 3:17). 
“Abstenham do que foi estrangulado e de 
sangue.” Sendo assim, eles não consomem 
produtos alimentícios que contenham 
sangue, e não aceitam transfusão de sangue 
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de outra pessoa ou sangue próprio 
armazenado, o que é o resultado da 
interpretação dos trechos bíblicos já 
mencionados, e que defendem a ordem 
bíblica de que o sangue é sagrado. A 
crença religiosa, quando não respeitada, 
afeta a consciência dos fiéis, prejudicando 
o seu bem-estar biopsicossocial e espiritual 
(RODRIGUES et al., 2020).  

Com isso, a família se recusa 
veementemente a deixá-lo receber a 
transfusão de sangue, aceitando todo e 
qualquer tipo de tratamento que não 
envolva a transfusão. Apenas querem 
escolher tratamentos e alternativas de 
qualidade, pois sangue para eles é vida, é 
sagrado e ao aceitarem poderiam ser 
expulsos e punidos na sua doutrina. 

É importante o conhecimento das mais 
variadas culturas e diversas práticas dos 
princípios religiosos, para que não seja 
infringido o que é orientado pelo Código 
de Ética Médica, nos artigos 22, 24 e 31, 
os quais dispõem que o médico deve 
explicar os procedimentos, obter 
consentimento para realizá-los e, por fim, 
respeitar a vontade do paciente ou dos 
familiares responsáveis por ele (CFM, 
2009). Mesmo após receber toda a 
informação necessária por diferentes 
profissionais da Saúde, para compreender e 
decidir pelo tratamento, a família de Adam 
optou por não consentir a transfusão.  

O princípio não-maleficência da Bioética é 
ter o dever de não causar mal, é evitar o 
dano em maior medida (BONAMIGO, 
2015).  Esse princípio não foi considerado 
pela família e assim há a intervenção do 
hospital, que recorre ao tribunal, na 
tentativa de salvar Adam de sucumbir a 
morte. 

  Já o princípio da beneficência é 
entendido como sendo a oferta da melhor 
assistência ao paciente fazendo sempre o 
bem (BONAMIGO, 2015). Avaliam-se no 
filme em diversos momentos, questões 

relacionadas à beneficência dos pacientes, 
o que é reforçada com a conduta da juíza 
em se basear no bem-estar e na vida e 
também na posição do hospital em buscar a 
justiça para que o paciente possa ter uma 
chance de viver. 

Mesmo com os argumentos e esforços da 
família, a juíza Fiona Maye decide que o 
melhor para o jovem é a transfusão 
sanguínea, dando o parecer favorável para 
o hospital realizar o procedimento. 

Com esse desfecho, pode-se resgatar o 
princípio da justiça, que se refere a 
igualdade de tratamento oferecendo a cada 
um o que lhe é devido segundo suas 
necessidades (BONAMIGO, 2015). O 
filme retrata este contexto quando o jovem 
recebe a transfusão de sangue e o resultado 
é favorável e positivo, tendo ele uma nova 
chance de viver. 

Apesar disso, com o passar dos anos, ao 
atingir a sua maioridade, a doença volta a 
atacar Adam. Este, por sua vez decide não 
aceitar o tratamento proposto pela 
magistrada, já que nesta ocasião é maior de 
idade e legalmente habilitado às suas 
escolhas. Nesse momento, ele tem o direito 
à sua autonomia respeitada. 

O Conselho Federal de Enfermagem - 
Cofen (2007) determinou que direitos 
fundamentais como o direito à liberdade de 
religião e o direito à livre expressão 
pessoal devem ser respeitados, e neste 
momento não respeitar a vontade de Adam 
seria violar os princípios da dignidade 
humana. 

A Constituição Brasileira de 1988, no 
artigo 5º, inciso VI, declara que deve ser 
“inviolável o direito à liberdade de 
consciência e de crença, devendo ser 
assegurada o seu livre exercício” 
(BRASIL, 1998). Todavia, em alguns 
casos, quando há risco iminente de morte 
para o paciente, o médico pode 
desrespeitar o direito deste, ou de seu 
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representante legal, e decidir sobre as 
práticas diagnósticas ou terapêuticas a 
serem executadas, como determina e 
assegura Código de Ética Médica, em seu 
Artigo 31 (OLIVEIRA, 2016).  

Há situações em que mesmo sendo 
realizada a transfusão, o indivíduo pode 
não estar desrespeitando seus princípios 
religiosos, e isso ocorre quando este aceita 
sangue em momentos de debilidade e 
posteriormente demonstra arrependimento, 
e quando lhe é imposto o procedimento de 
hemotransfusão pelo médico, pois se 
entende que ele não desrespeitou a própria 
consciência e perante a isso não pode ser 
julgado (WILLEMAN, 2010). 

3 CONCLUSÃO 

 Diante do exposto, pode-se compreender e 
analisar o conceito da vida sob os 
princípios da Bioética, além de trazer a 
reflexão de que todos têm escolhas e 
direitos. A partir disso, percebe-se também 
a relevância de que se deve respeitar a 
autonomia do paciente e suas convicções, 
buscando sempre alternativas para o 
tratamento. 
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Resumo: o filme “Uma Prova de Amor”, 
dentre as diversas questões bioéticas 
abordadas, retrata um caso de reprodução 
assistida quando um casal optou por gerar 
uma criança que fosse doadora compatível 
com a filha Kate, que possuía leucemia e 
pouca expectativa de vida. Quando Anna, a 
irmã doadora, completou 11 anos, Kate 
teve falência renal e precisou de um 
transplante. Nesse momento, Anna se 
negou a doar a pedido da própria Kate que 
estava cansada de tantos procedimentos. 
Anna procurou um advogado para ter 
controle do próprio corpo mesmo querendo 
salvar a vida da irmã que ela tanto amava. 
Kate acaba vindo a óbito e Anna ganha a 
causa juridicamente. 
 
Palavras-chave: Reprodução assistida. 
Genética. Bebê medicamento. Bioética. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 O presente trabalho traz uma reflexão à luz 
da Bioética sobre a reprodução assistida 
retratada no filme "Uma Prova de Amor".  
Trata-se de um filme estadunidense, do 
gênero drama, com título original “My 
Sister's Keeper”, baseado no livro 
homônimo de Jodi Picoult. Esta obra 

ficcional chegou aos cinemas em 2009, 
com direção de Nick Cassavetes. 

 A Reprodução Humana Assistida (RA) é 
uma expressão que foi introduzida no 
campo da medicina reprodutiva, para 
descrever um conjunto de técnicas para 
tratamento paliativo da infertilidade. Ela é 
uma técnica que vem ganhando espaço 
devido à reformulação do conceito de 
família e envolve a manipulação de pelo 
menos um dos gametas (CORRÊA; 
LOYOLA, 2006).  

 A RA possibilita a qualquer pessoa 
concretizar o seu projeto parental quando 
apresentar esterilidade ou tiver uma 
orientação sexual que não permita a 
reprodução de forma natural (GUERRA; 
CARDIN, 2019). 

 Uma das técnicas de RA é a Fertilização In 
Vitro (FIV), por meio da qual os 
espermatozoides são colocados em contato 
com os óvulos de maneira planejada e a 
formação dos embriões acontece. A FIV 
permite escolher as características do feto, 
como cabelo, cor de pele, cor dos olhos 
além de ser possível excluir geneticamente 
possíveis doenças. Isso ocorre devido ao 
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avanço da biotecnologia e a manipulação 
genética dos embriões por meio do 
Diagnóstico Genético Pré-implantacional 
(DGP) (GUERRA; CARDIN, 2019). 

 O DGP é um procedimento que permite 
analisar a viabilidade de um embrião, se o 
mesmo se desenvolverá de forma saudável. 
Também permite verificar a 
compatibilidade genética deste com a de 
um irmão já nascido, acometido de uma 
doença, o qual necessita de um doador 
compatível.  

 O filme “Uma Prova de Amor”, dentre as 
diversas questões bioéticas abordadas, 
retrata um caso de RA - FIV quando um 
casal optou por gerar uma criança que 
fosse doadora compatível com sua filha 
Kate que possuía leucemia e tinha pouca 
expectativa de vida. 

2 O FILME E A BIOÉTICA 

 No filme, a atriz Cameron Diaz interpretou 
a personagem Sara Fitzgerald, uma 
advogada muito bem-sucedida até antes de 
descobrir que sua filha, Kate, então com 4 
anos de idade, tinha leucemia.  

 A leucemia é um tipo de câncer que afeta 
as células brancas do sangue, os leucócitos, 
células de defesa do organismo. As células 
do corpo apresentam um ciclo natural, na 
qual se diferenciam, proliferam e morrem. 
Porém, algumas células saem desse ciclo, 
escapando dos mecanismos de controle 
celular, geralmente em decorrência de 
mutações dando origem a outras células 
com as imperfeições transformando-se em 
um câncer. No caso da leucemia, o câncer 
se origina na medula óssea, com 
consequências fisiológicas graves, podendo 
levar o indivíduo à morte (ABREU; 
SOUSA; GOMES, 2021). 

 Sara parou de trabalhar para se dedicar 
totalmente ao tratamento da filha. Após 
muitas consultas e procedimentos de 
quimioterapia, Sara e seu marido foram 

informados da gravidade da situação de 
Kate que teve, até então, todos os tipos de 
tratamentos para a cura da doença, sem 
sucesso. Como na família ninguém era 
compatível para a doação de medula óssea, 
o médico aconselhou Sara a fazer uma RA 
para que um bebê geneticamente 
compatível fosse doador à Kate e ela 
tivesse a cura da doença e prolongamento 
de sua vida. Então, Sara tomou a decisão 
de fazer o procedimento em busca do 
doador perfeito, e o resultado disso foi o 
nascimento de Anna Fitzgerald.   

 Como já exposto, o DGP permite aos 
casais, na tentativa de encontrar uma cura 
para a doença de um filho já nascido, que 
se submetam à técnica de FIV para dar 
origem a um embrião que seja livre de 
doença genética e, ao mesmo tempo, 
compatível com o filho doente, a fim de 
possibilitar o tratamento da doença, seja 
por transplante de medula óssea ou por 
utilização das células do cordão umbilical 
(GUERRA; CARDIN, 2019). Ou no caso 
exposto no filme, o compartilhamento de 
muito mais que isso em diversas vezes.  

 Essa técnica ficou conhecida também por 
“bebê medicamento” já que por meio do 
DGP, os bebês são criados para serem 
livres de falhas e ao mesmo tempo, serem 
100% compatível com irmãos mais velhos 
(GUERRA; CARDIN, 2019). 

 No decorrer do filme, Sara estava tão 
preocupada com Kate, que não percebeu as 
demandas de Anna, a irmã doadora, e nem 
as de Jesse, seu filho mais velho, que 
também tinha suas demandas e apresentava 
dislexia. Jesse precisou até ser transferido 
para um colégio interno especializado para 
lidar com essa questão pelo fato de a mãe 
sentir-se impotente, uma vez que para ela a 
sua maior missão era salvar a Kate. 

 Sabe-se que famílias com crianças que 
enfrentam doenças mudam totalmente a 
sua rotina e, muitas vezes, a criança passa a 
ser o centro das atenções mesmo que 
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inconscientemente. Isso ocorre, pois, a 
família se defronta o tempo todo com as 
demandas da criança doente mais as tarefas 
do dia a dia, podendo evoluir para uma 
relação instável com outros membros da 
família. No decorrer do filme, isso se torna 
perceptível ao ver que a mãe não conseguia 
ouvir e perceber os desejos principalmente 
de Anna e Kate.  

 Nesse caso, é importante que a família 
toda, principalmente os pais, tenha 
acompanhamento psicológico para 
passarem por todas as fases e estágios de 
uma doença de um filho já que a sociedade 
não está acostumada para a inversão de 
ordem natural de morte. Geralmente, os 
mais velhos se vão primeiro. No caso de 
uma criança doente, as famílias em geral 
têm dificuldade em aceitar que vão perder 
um ente querido, com idade precoce. Por 
isso, o apoio de cada elemento da família é 
muito importante. Uma família, quando 
bem assistida, consegue prosseguir com o 
sentimento da falta, lembranças dos 
momentos bons, mas é fato que nunca será 
a mesma família.  

 A certa altura do filme, Anna mostrou 
resistência a continuar sendo uma mera 
"irmã salvadora". Assim, ela resolveu 
procurar um famoso advogado, Campbell 
Alexander, interpretado por Alec Baldwin, 
para ter direito de escolha sobre o próprio 
corpo, usando o argumento de que não 
estavam respeitando o seu direito de 
autonomia ao ter que ser submetida a 
procedimentos em favor da irmã.  

 No Direito, a autonomia é assegurada aos 
pais para a realização do livre 
planejamento familiar, pautado na 
parentalidade responsável e na dignidade 
da pessoa humana. Entretanto, há os 
princípios da Bioética da não-maleficiência 
e autonomia que devem ser respeitados. A 
não-maleficiência implica em se abster de 
fazer qualquer mal para as pessoas, de não 
causar danos ou colocá-las em risco. 

Autonomia diz respeito à autodeterminação 
ou autogoverno, ao poder de decidir sobre 
si mesmo, preconiza que a liberdade de 
qualquer ser humano deve ser resguardada 
(KOERICH;  MACHADO; COSTA, 
2005). 

 O ponto alto do filme acontece quando 
Kate sofreu de uma insuficiência renal e 
necessitou que Anna doasse um de seus 
rins e novamente é forçada pelos pais a 
realizar o procedimento, mesmo sem 
compreenderem o lado dela. Em uma das 
cenas, eles a interpretam como alguém 
egoísta, por ela tentar argumentar que não 
poderia viver uma vida normal sem um dos 
rins, que não poderia praticar esporte e até 
ser mãe. Por essas razões, Anna processou 
os pais requerendo "emancipação médica". 
 Quando o pai finalmente conseguiu 
enxergar o ponto de vista de Anna, a mãe 
ainda pareceu estar convicta de todos os 
esforços necessários para manter Kate 
viva, mesmo que isso custasse a Anna 
passar por dolorosos sacrifícios.  

 Sara, a mãe, sempre teve a visão toda 
voltada para a cura de Kate. Certa vez, até 
chegou a raspar a cabeça, para que sua 
filha se sentisse bem. Sara não media 
esforços, por mais que esses implicassem 
em submeter a outra filha, a vários 
procedimentos. Ela tinha medo da perda, 
de viver sem Kate e então lutou anos a fio, 
de forma incansável e desesperada para 
manter a filha com ela.   

 Durante o julgamento pela emancipação 
médica, a mãe foi confrontada pelo 
advogado de Anna. Ele disse que o tribunal 
conhecia muito bem a história da Kate, 
mas não a da Anna. Ao ouvir dele que ela 
foi “longe demais”, a mãe refutou que se 
olhar somente para situação de Anna, ela 
até concordava, mas que precisava pensar 
na família inteira. A mãe acrescentou que 
para Kate era questão de vida ou morte e 
Anna não era a única pessoa na equação. 
No entanto, ela concordou com o advogado 
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que na situação de Anna, ninguém gostaria 
de “ser cutucado com agulhas” e 
reconheceu que era ruim ter que submeter 
a filha aos procedimentos, mas que para 
ela, isso não seria tão horrível quanto 
enterrar uma filha. O advogado 
firmemente, disse: a questão aqui é “quem 
defende Anna”? 

 Ao longo do filme é mostrada a linda 
relação de Anna e Kate, a compreensão de 
uma com a outra, principalmente, com o 
agravo de saúde de Kate. Kate também 
sentiu que não teria sua autonomia 
respeitada, especialmente, pela mãe, e não 
suportava mais viver sob tantas tentativas. 
Então, ela fez um pacto com Anna, 
orientando-a sob seus direitos, e esta foi a 
verdadeira justificativa para que Anna 
entrasse com o pedido de emancipação 
médica. Anna, de 11 anos, antes e durante 
o julgamento, tentou honrar o pacto que fez 
com a irmã, deixando claro para a família 
que amava a irmã e faria de tudo para 
salvá-la, mas queria ter a opção de poder 
escolher. Ela não deixaria mais que os pais 
fizessem com ela o que bem entendessem. 
Queria ter os direitos sobre seu próprio 
corpo. Cabe reforçar que, no decorrer de 
sua vida, seus pais, nunca perguntaram se 
ela consentia com a realização de todos 
esses procedimentos. 

 Kate foi hospitalizada, com quadro de 
piora devido à falência renal. Os pais de 
Kate receberam a notícia de que a filha 
teria no máximo 48 horas de vida e ainda 
assim já era um milagre da genética ela ter 
vivido tanto tempo. Só outro milagre 
poderia reverter a situação. Durante sua 
internação Kate, recebeu visita de 
familiares, e da juíza do caso, que antes da 
decisão final do julgamento pediu para 
visitar Kate.  

 Kate em um momento a sós com sua mãe a 
entregou um livro, feito por ela mesma, 
com várias imagens da família, 
recordações, declarações e visões dela 

durante a sua vida. Ali elas conversaram 
sobre lembranças da infância e se 
emocionaram ao relembrarem um 
acampamento quando a mãe pediu para 
Kate se sentar em um assento à esquerda 
para que pudesse vê-la. Kate disse: “estou 
no mesmo assento agora, vai dar tudo 
certo!”. Sara chorou e então se deitou ao 
lado de Kate, que faleceu ainda naquela 
noite.  Dias após o falecimento de Kate, o 
advogado de Anna entregou uma pasta a 
ela, dizendo que ganharam a causa. A juíza 
da Suprema Corte decidiu oficialmente 
pela emancipação de Anna, o que deixa 
claro que apesar da dor e sofrimento dos 
pais, há restrições no poder familiar e que 
sempre que possível deve prevalecer o 
interesse da pessoa, ainda que um menor. 

 Esse pode ter sido o presente mais 
significativo que Kate deixou a todos, pois 
também usou sua vida para instigar tantas 
questões éticas e legais como a proteção da 
criança na sociedade. 

 Anos depois, a vida familiar de Anna, 
embora sem a Kate, melhorou 
notavelmente e Anna percebeu que o mais 
importante que salvar sua irmã era que ela 
teve uma irmã e a relação delas seria para 
sempre, encerrando o filme. 

 No filme, observa-se que o amor da família 
mesmo diante dos fatos sempre prevaleceu. 
Apesar de ser planejada para ser doadora 
da irmã, Anna foi muito amada por sua 
família. E mesmo Kate não sendo curada, a 
mãe fez tudo o que estava ao seu alcance 
para mantê-la viva e até mais. 

3 CONCLUSÃO 

 O tema tratado pelo filme é forte, sensível 
e complexo. Após sentir que sua vida foi 
prolongada por tanto tempo, Kate se viu 
cansada de tantos procedimentos. Anna 
mesmo ainda disposta a ser doadora e 
querendo salvar a vida da irmã que ela 
tanto amava, ouviu a súplica da irmã e 
tomou a medida radical de solicitar 
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emancipação médica. Ambas sabiam que 
essa poderia ser a única forma da mãe 
aceitar a condição e decisão de Kate. Kate 
faleceu e Anna ganhou a causa 
juridicamente.  

  Diante do exposto, percebe-se 
várias reflexões possíveis sobre a bioética 
nestas questões, porém, longe de trazer 
respostas e, sim, com a certeza de que este 
assunto continua aberto, com muitas 
opiniões  e pontos de vista a serem 
debatidos, demandando um constante 
aprofundamento. Para estudos futuros 
sugerem-se refletir sobre questões, como:
 até onde vai uma mãe para salvar um 
filho? Até que ponto é possível prolongar 
uma vida que se esvai? O prolongamento 
da vida é sinônimo de uma vida digna? É 
ético manter uma vida a qualquer custo? 
Mesmo que os pais precisem ter outro filho 
para salvar essa vida? Mesmo que para isto 
tenha que expor esse filho a procedimentos 
dolorosos e invasivos? Até onde esta 
prática é viável? Até que ponto os pais 
podem usar de seu poder sobre os filhos? 
Não seria algo muito complexo para 
qualquer indivíduo nascer com a missão de 
salvar alguém?  

 REFERÊNCIAS 
 
ABREU, G.M.; SOUSA, S.C.; GOMES, 
E.C.  Brazilian Journal of Development, 
Curitiba. v.7, n.8, p. 80666-80681 Aug., 
2021. 
 
CORRÊA, M.; LOYOLA, M. A. 
Reprodução e Bioética: a regulação da 
reprodução assistida no Brasil. Caderno 
CRH. v. 18, n. 43, 2006. 
 
GUERRA, M.G.R.M.; CARDIN, V. S. G.; 
Do Diagnóstico Genético Pré-
Implantacional para a Seleção de Embriões 
com Fins Terapêuticos: uma análise do 
bebê-medicamento. RFD - Revista da 

faculdade de direito da UERJ, n. 35, jun.  
2019. 
 
KOERICH, M, S.; MACHADO, R. R.; 
COSTA, E. Ética e Bioética: para dar 
início à reflexão. Texto Contexto 
Enferm., v. 14, n. 1, jan-mar, p.106-10, 
2005. 
 
UMA PROVA de amor. Direção: Nick 
Cassavetes. Estados Unidos. 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Revista Inicia, Santa Rita do Sapucaí – MG, n. 22, p. 55-57, 2022 55 

RESUMOS DOS PROJETOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – TURMA DO ANO DE 2021 

 
ECONECT -  UMA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO APLICADA PARA A 

MELHORIA DA COLETA SELETIVA URBANA 
 
 

Adrielle de Morais Coelho 
Graduanda em Sistemas de Informação 

adriellefmorais@gmail.com 
 

 Fellipe Costa Fagundes  
Graduando em Sistemas de Informação 

fellipefagundes8@gmail.com 
 

 Guilherme Luiz Massini 
Graduando em Sistemas de Informação 

guimassinifai@hotmail.com 
 

Eunice Gomes de Siqueira 
Professora orientadora 

Eunice@fai-mg.br 
 
 

Resumo:  o projeto Econect se insere no cenário das ações realizadas para a coleta seletiva e 
logística reversa urbana do Brasil. Tal projeto teve por objetivo o desenvolvimento de um 
sistema de software que visa ampliar a coleta seletiva e os hábitos sustentáveis, 
informatizando e facilitando o contato entre um determinado ponto de coleta de material e o 
cidadão. A metodologia consistiu em pesquisa bibliográfica sobre o tema, aplicação de 
processos de gerência com referência ao guia de conhecimentos do Project Management 
Institute (PMI), especificação de requisitos e modelagem baseada na Unified Modeling 
Language (UML) e construção e testes de software orientado a objetos. Os resultados obtidos 
foram uma revisão bibliográfica sobre o assunto, uma lista priorizada de requisitos, a 
modelagem da aplicação de software e o sistema de software desenvolvido e pronto para 
demonstração. 
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Resumo: o presente projeto consistiu em uma evolução do sistema de software 99Dogs, que é 
um sistema disponibilizado para o segmento de animais de estimação, especificamente, aos 
tutores de cães e os prestadores de serviços de passeio (dog walkers). O principal objetivo foi 
o de implementar melhorias e novas funcionalidades ao 99Dogs. A metodologia envolveu 
uma revisão bibliográfica, a adoção de processos da gerência de projeto e engenharia de 
software e a codificação e teste de software orientado a objetos. Como resultado, conseguiu-se 
aumentar a segurança e privacidade dos dados retidos pelo sistema, ampliar o controle dos 
serviços prestados e oferecer outras formas de precificação e de pagamentos pelos serviços 
prestados. Também se ampliou a disponibilidade do serviço por meio de um aplicativo para 
uso em plataformas móveis e houve a atualização das tecnologias computacionais utilizadas 
no desenvolvimento desse sistema de software. 
 

Palavras-chave: Animal de estimação. Passeio com cão. Evolução. Projeto Final de Curso. 
Sistemas de Informação. 
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Resumo: O endividamento é uma situação preocupante pela qual alguém pode passar ao 
longo de sua vida. O endividamento inconsequente - que é aquele que acontece sem a 
consideração de como pagar ou sem planejar - gera desequilíbrios com impactos negativos 
para a pessoa ou sua família. O projeto Reggi$tre visou desenvolver uma aplicação com a 
finalidade de auxiliar o usuário quanto o controle diário de suas receitas e despesas pessoais. 
Pela aplicação, podem ser gerados e emitidos relatórios e gráficos com a finalidade de mostrar 
visualmente as receitas e despesas realizadas e proporcionar melhor conhecimento sobre a 
situação financeira vigente. Para desenvolvimento do projeto, utilizaram-se pesquisa 
bibliográfica para embasamento sobre o tema, métodos gerenciais com referência às boas 
práticas de gerência de projetos e os fundamentos da engenharia de software e do paradigma 
orientado a objetos. Como resultado do projeto, obteve-se a fundamentação teórica, a 
modelagem e os códigos-fontes construídos e testados para os componentes do sistema de 
software Reggi$tre. 
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Orientações para apresentação de artigos à Revista Inicia 

 
1. A Revista Inicia publica artigos acadêmicos, tutoriais, resumos de monografias e resenhas.  
2. Todos os alunos da graduação matriculados na FAI poderão enviar seus textos. Será dada prioridade aos temas 
relacionados às áreas de Administração, Informática, Educação e Saúde. 
3. Todos os originais recebidos serão submetidos à apreciação do professor da disciplina subordinada e ao 
Conselho Editorial que decidirá pela sua publicação. A Revista Inicia não se compromete a devolver os textos 
que não forem publicados, podendo fazê-lo por solicitação dos autores.  
4. A Revista Inicia se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e 
gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. 
5. A Revista Inicia não remunera os autores do texto publicado. 
6. A Revista Inicia será divulgada na Feira de Tecnologia da FAI (Faitec). 

 
Normas para apresentação 

1. O texto deve ser digitado no Ms-Word ou outro editor compatível e depois enviado para o e-mail inicia@fai-
mg.br.   
2. O formato da folha deve ser A4 (2,1 x 2,97 cm); margens esquerda e superior de 3cm, direita e inferior de 2 
cm; fonte Times New Roman, 12; espaçamento simples. 
3. Título em negrito e em letras maiúsculas. Após um espaço de duas linhas, deverá ser apresentado o nome do 
autor (em negrito), seguido da instituição a que está vinculado e endereço eletrônico. Após a identificação do 
autor, o texto deve ser formatado em duas colunas. 
4. Os artigos e monografias não devem exceder a dez páginas incluindo referências, notas, tabelas e gráficos. 
Ambos devem ser acompanhados de resumo e abstract de no máximo 150 palavras cada um. As palavras-chave 
em Português e Inglês poderão ser de 3 a 5, no máximo. 
5. Referências devem ser apresentadas em ordem alfabética e conter todos os dados necessários a sua 
identificação, conforme a NBR 6023/2000 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
6. Diagramas, gráficos e tabelas devem apresentar título Times New Roman, 10. Textos que apresentam 
ilustrações, gráficos, tabelas devem estar acompanhados de suas respectivas legendas, citando as fontes, caso não 
sejam originais do trabalho.  
7. Citações devem ser identificadas com suas fontes, conforme a norma ABNT NBR 6023/2000. 
8. Consulte as “Diretrizes para Elaboração de Trabalhos Científicos”, disponível no site da FAI e na Biblioteca, 
para conhecer outras recomendações. 

 
 
O conteúdo do artigo é de exclusiva responsabilidade de seus autores. Todos os direitos editoriais são 
reservados. Nenhuma parte das publicações poderá ser reproduzida sem permissão prévia do Conselho Editorial 
ou sem contar com o crédito de referência. A aceitação do trabalho para publicação implica na transferência de 
direitos do autor para a Revista Inicia, sendo assegurada a mais ampla divulgação da informação. 
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