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PROJETO

Deseja Apoiar o
Projeto?

Deseja apoiar o projeto?
Basta clicar no botão apoiar.
Você será redirecionado(a)
para o Catarse.

APOIAR

VISÃO
POR EDNEWTON DE VASCONCELOS

LIDERANÇA FEMININA
Caro leitor,
Em 08 de março é comemorado o dia
internacional da mulher. A Revista
Carreiras TI dá ênfase às mulheres e suas
carreiras.
Neste sentido, a Prof Gleice Louise
entrevistou à Kátia Staretz destacando
sua carreira na área de TI.

O que é Lean inception? Veja com o
Prof. Fernando Gonçalves.
Neste mês o Prof. Robson do
Nascimento aborda a importância do
Pensamento Crítico.
Processo de Gestão de Projetos com a
Profa. Gleice Louise.
Tenha uma excelente leitura!

Confira a coluna do Wislen Paiva. Ele
fala sobre o Complexo de Édipo e sua
importância nos dias atuais.

ENTREVISTA

Kátia Staretz
Entrevista Concedida à
Gleice Louise
Qual sua formação?
Sou especialista em gestão de projetos pela
UniCEUB . Atuo há 21 anos na área de TI e
nos últimos 13 anos sou Analista de TI, em
Empresa Pública, vinculada ao Governo
Federal. Executo minhas atividades como
gerente de projetos realizando a gestão do
sistema core da Empresa. Tenho como
responsabilidade coordenar uma equipe de
desenvolvedores e levar a eles, o
entendimento da demanda assim como
negociar os prazos para o atendimento. Para
se ter qualidade no produto, o controle das
etapas e ritmo de entrega é importante para
não estressar a equipe e antecipar os riscos
para conseguir um adequado resultado do
produto conforme expectativa do cliente.
Dentre a carteira de sistemas que atuo,
tenho sob minha gerência mais 2 sistemas,
também importantes na Empresa. E para
completar, faço a gestão das lojas de
aplicativos da Empresa. Uma outra forma de
gestão, onde tenho papel estratégico em
conhecimento das regras de publicação nas
lojas focando no apoio às demais Unidades
da Empresa além de manter a página da
Intranet com informações sobre.

Você sempre atuou como gerente de
projetos?
Em caso negativo, poderia descrever
suas atividades, em TI, anteriores ao
gerenciamento de projetos?
Não. Iniciei minha carreira como
desenvolvedora de software, também
numa Empresa Pública. Vi que gostava
muito da área de gestão, então, fiz uma
pós-graduação nesta área. A partir daí,
atuei com levantamento de requisitos,
mas o que gosto mesmo é a gestão de
projetos e sistemas.
Em sua opinião qual das etapas do
desenvolvimento de um software é
mais sensível e deve ser gerenciada
de perto?
O gerente de projetos possui um papel
estratégico, pois aumenta o valor
agregado já que possui uma visão
integrada dos trabalhos. Então, tem a
preocupação com a equipe como um
todo, prazos, custos, escopo.
Agora, a fase de planejamento acho a
mais importante e sensível, pois nela
se realiza uma revisão do orçamento
do projeto, detalha-se o escopo, refinase os objetivos, e define as atividades
necessárias para o sucesso daquele
projeto, dentro do cronograma
acordado com os demais da equipe e
donos do sistema.

Em sua opinião quais os principais
riscos na gerência de projetos de TI?
Manter o pensamento de se ter uma
postura reativa e não proativa. Um
plano de ação deve ser elaborado na
fase de planejamento, mas infelizmente,
no dia a dia do projeto, ele não é
consultado muito menos atualizado.
Ter uma má surpresa pode ser mitigado
e é importante em projetos onde se tem
participantes diversos e recursos
importantes, manter um plano de risco.
Ajuda o projeto estar dentro do escopo
definido. Um exemplo que posso dar é
um projeto que participei que tinha
várias Unidades da minha Empresa
participando, um Hackathon Nacional.
Se não fosse a gestão de riscos bem
definido, o projeto não teria tido ênfase
e sucesso alcançado.

Quais as habilidades que um gerente
de projeto deve ter?
Um bom líder é capaz de extrair o que
há de melhor em cada pessoa, se
comunicar
adequadamente,
buscarsimplificar
atividades
complexas, elevar o ânimo da equipe e
disseminar os resultados, sejam eles
bons ou ruins.
Você usa ferramentas que auxiliam na
gestão
das
atividades
de
gerenciamento de projeto? Se sim,
poderia descrever resumidamente!
Posso falar que não é exatamente uma
ferramenta, mas uma forma que levo
na minha gestão: a comunicação.
Nenhuma
ferramenta
tem
a
competência de liderar, comunicar em
tempo
hábil,
negociar,
ter
conhecimento para decisões. E no
momento que se faz uma reunião de
equipe, por exemplo, todas estas
funções são atingidas. A ferramenta
em si, seria para gerenciar um papel
que só o gerente pode fazer com sua
equipe.

Gerenciamento de Projetos

Profa. Gleice Louise
Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Orientado a Objetos pela UCB. Aluna regular do
curso de Mestrado em Computação Aplicada da UnB. Graduada em Sistemas de Informação
pela UPIS. Atuou por 12 anos como professora de cursos profissionalizantes e cursos de
graduação em TI, em Brasília/DF. É analista de TI em empresa pública e desenvolve suas
atividades como Gerente de projetos de TI.

O que é um projeto, quais os tipos, a
melhor abordagem são os assuntos
de hoje abordados nesse artigo.

Dessa forma iniciaremos pela definição
do que é um projeto. Um projeto é algo
temporário, Guia PMBOKÒ, com início
e fim, que possui entregas exclusivas
(produto, serviço ou resultado) e pode
ser, por exemplo, a reforma de uma
casa, uma viagem ou uma festa de
casamento. Esses exemplos tem data
prevista para iniciar, data prevista para
terminar e geram entregas exclusivas.
Mas é normal confundir projeto,
operação e processos. Um processo é
um conjunto de atividades que usam
ferramentas
e
técnicas
para
transformar insumos em resultados
desejados.

Fazer uso de um processo é muito útil,
pois você tem uma forma definida do
resultado
esperado,
as
responsabilidades que cada um possui,
a maneira pela qual a comunicação é
realizada além de métricas para avaliar
o desempenho dos processos e suas
áreas.
Quando você realiza uma compra, por
exemplo, várias áreas da empresa
executam vários processos para que a
venda seja viabilizada. A área de
compras teve que comprar a
mercadoria
(processo),
atualizar
estoque (entrada) e realizar um pedido
de compra da mercadoria (saída). A
logística teve que receber a mercadoria
(processo), efetuar o pedido de compra
da mercadoria (entrada) e dar entrada
na mercadoria em estoque (saída), e
assim por diante.

Gerenciamento de Projetos
Um projeto e uma operação têm coisas
em comum. Tanto em um projeto
quanto em uma operação são
executados por pessoas, tem recursos
limitados, devem ser planejados,
executados e controlados para atingir
um objetivo e são compostos por
processos. Entretanto, enquanto a
duração de um projeto é temporária, na
operação é contínua. O produto de um
projeto é exclusivo e da operação é
repetitiva. O recurso de um projeto é
por projeto e da operação é por função.
O foco de um projeto é expandir um
negócio e na operação é manter.
Um projeto tem fases para permitir um
controle gerencial e adequação aos
processos da organização. Essas fases
podem ser sequenciais ou sobrepostas.
Cada fase do projeto contém várias
entregas a serem feitas e seus marcos
correspondentes.
Uma entrega é
verificável, tangível. Os marcos são os
momentos mais importantes de um
projeto, abrange a conclusão e o início
de fases ou entregas principais. Em
cada fase que é concluída é necessário
revisar cada entrega, verificar se os
requisitos desejados atendam as
entregas realizadas, assim pode-se
decidir pela continuação do projeto e
pela correção de erros encontrados.

O projeto deve ser planejado
adequadamente. Isso mantém a
organização de tudo que envolve o
projeto e ajuda na execução,
contribuindo para o seu sucesso.
Motivos pelos quais os projetos
podem falhar

Há razões que contribuem para o
insucesso de um projeto. Como
identificar os Fatores de Sucesso do
Gerenciamento de Projetos?
Inicialmente, os projetos falham
quando
não
há
suporte
ou
compromisso dos envolvidos do
projeto. As incertezas marcam todas as
fases de um projeto e o plano de
gerenciamento de riscos pode ajudar a
reduzir os efeitos negativos.
Má definição do projeto. Descrever o
projeto detalhadamente, abrangendo
questões
relevantes
como
desenvolvimento,
garantia
de
qualidade e manutenção. A falta de um
Ambiente de projeto corretamente
definido pode levar a inconsistências
nas entregas do projeto.

Gerenciamento de Projetos
Quanto ao tipo de projeto temos alguns
exemplos:
- Projetos de TI – desenvolvidos em na
área de TI para usar a tecnologia no
aumento dos lucros da empresa.
Projeto de loja virtual e implantação de
um sistema são exemplos de projetos
de TI.
- Projetos pessoais – desenvolvidos por
pessoas ou família com o objetivo de
atender suas necessidades. Reforma de
casa,
mudança
de
residência,
casamento, viagem são exemplos de
projetos pessoais.
- Projetos empresariais – desenvolvidos
em empresas com o objetivo de
aumentar o lucro da empresa.
Programa de melhoria contínua,
projeto de treinamento, capacitação
em gestão de projetos e implantação
de escritório de projetos são exemplos
de projetos empresariais.
- Projetos públicos – desenvolvidos
pelo setor público para atender a
sociedade. Projetos de prefeituras,
projetos estaduais, municipais e
federais são exemplos de projetos
públicos.
- Projetos sociais – desenvolvidos em
empresas do tipo ONG, instituições
sem fins lucrativos ou comunidades
que tem como objetivo de propagar
ações de interesse público. Projeto
social, projeto de inclusão social e
captação de recursos para ONGs são
exemplos de projetos sociais.

- Projetos sociais – desenvolvidos em
empresas do tipo ONG, instituições
sem fins lucrativos ou comunidades
que tem como objetivo de propagar
ações de interesse público. Projeto
social, projeto de inclusão social e
captação de recursos para ONGs são
exemplos de projetos sociais.
No que tange a abordagem podemos
citar Ágil, Cascata ou Híbrida. Porém, a
abordagem que melhor se adequa ao
seu
projeto
dependerá
das
características dele e das fases do
projeto. Como já abordamos o ciclo do
projeto, é composto por fases, e cada
fase tem suas entregas específicas.
Quando temos um clico de vida bem
definido, o Guia PMBOKÒ sugere o
clico de vida preditivo, ou sema,
quando já temos um plano definido e
sabemos o que esperar e o ciclo de
vida adaptativo ou ágil, quando
sabemos pouco do que se espera das
entregas.
Quanto mais sabemos de um mais
previsível ele é, quanto menos se sabe
maior necessidade de se adaptar.
Quanto mais preditivo o projeto for,
utilizar a abordagem cascata, e quanto
maior a necessidade de agilidade na
adaptação então utilizar a abordagem
ágil.
Abaixo a Tabela 01 traz as principais
diferenças a partir dos ciclos de vida.

Gerenciamento de Projetos
Preditiva

Ágil ou Adaptativa

Fases

Maior duração

Mais curtas (Sprint de uma a 4
semanas)

Requisitos

Definidos previamente

Elaborados durante cada
Sprint

Entregas

Entrega do produto no final

Entregas parciais adaptando o
produto

Mudanças

Mais restritas

Melhor aceitas

Partes interessadas

Envolvidas mais no
planejamento e nas
validações

Envolvidas constantemente

Riscos e Custos

Detalhados no planejamento

Controlados à medida que
surgem

Indústria

Demais segmentos,
principalmente projetos que
exigem uma maior
previsibilidade.

Iniciou na Tecnologia de Informação
e está ganhando força no Marketing,
em Startups e segmentos que
precisam adaptar rapidamente às
mudanças.

Tabela 01 – Principais Diferenças a partir do ciclo de vida dos projetos.
Fonte: https://escritoriodeprojetos.com.br/o-que-e-um-projeto

Fonte: https://escritoriodeprojetos.com.br/o-que-e-um-projeto

NÓS SABEMOS COMO FAZER!

CONSULTORIA EM TI
Faça uma consulta!

OPERAÇÕES EM TI
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GESTÃO EMPRESARIAL
COMPUTAÇÃO EM NUVEM
CONSULTORIA EM SEGURANÇA
https://consultoria.ewsistemasti.com.br

SERVIÇOS DE
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS SOB DEMANDA
Oferecemos soluções inovadoras para suprir todas às suas necessidades digitais.
Desenvolvemos sistemas sob demanda a partir do zero. São diversas tecnologias,
proporcionando condições que você tenha a gestão de sua empresa.

Emissão Fiscal
Temos diversos sistemas
com emissão de
documentos fiscais.

Sistemas Web
Disponibilizamos diversos
sistemas web
comercializados com
licença SAAS.

Aplicativos Móveis
Desenvolvemos
aplicativos móveis para
sua empresa ou negócio.

VAMOS COMEÇAR AGORA!
Peça já uma videoconferência com um de nossos consultores!

Prof. Robson do Nascimento
Mestre em Aplicações Militares, com foco em Logística. Possui especializações na área de
Tecnologia em Análise de Sistemas e Gerência de Rede de Computadores. É docente dos
cursos de graduação e de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Esta coluna é um convite a Desaprender - substituição de aprendizagem inútil, que você aprendeu,
para Reaprender - gerar experiências cognitivas mais adequadas à percepção da realidade e permitir
que você se adapte, evolua e cresça.

Aprender-DesaprenderReaprender
O Pensamento Crítico como Diferencial Pessoal e Profissional
Atualmente, uma das soft skills mais buscadas
e valorizadas por recrutadores de Recursos
Humanos é o pensamento crítico.
O pensamento crítico é um processo
intelectual, disciplinado, que permite ao
indivíduo
conceituar,
aplicar,
analisar,
sintetizar e avaliar informações com
habilidade. Essas informações podem ser
coletadas ou geradas por meio da
observação, da experiência, de reflexão, do
raciocínio ou de comunicação.
Os recrutadores valorizam essa habilidade
porque, em qualquer área profissional, o
pensamento crítico é uma importante
ferramenta para ajudar a interpretar e analisar
informações e a formar melhores argumentos
para resolver problemas de forma eficaz
dentro das organizações.

Algumas características de quem cultiva e faz
bom uso do pensamento crítico:
- identifica as questões e os problemas
críticos, formulando soluções com clareza e
precisão;
- reúne e avalia as informações relevantes;
- por meio de ideias abstratas, chega a
conclusões e soluções bem fundamentadas,
testando-as em relação a critérios e padrões
relevantes;
- pensa abertamente, reconhecendo e
avaliando,
conforme
necessário,
suas
suposições, as implicações e consequências
práticas; e
- sabe se comunicar com os outros para
descobrir soluções para os problemas
complexos.
Algumas
dicas
para
desenvolver
o
pensamento crítico:

1) Saber exatamente o que quer
O primeiro passo na prática do pensamento
crítico é saber exatamente o que se quer
resolver. Para resolver os problemas é
necessário pensar criticamente para que as
possíveis soluções atendam aos objetivos –
resolver os problemas. Para cada decisão
tomada há um objetivo ou propósito ligado
a ela. Por isso, identificar exatamente esse
objetivo e o que realmente queremos obter
dele, nos dá um ponto de partida para
trabalhar.

2) Não acreditar em tudo que nos dizem
Outro importante passo para desenvolver o
pensamento crítico é considerar mais de um
ponto de vista. É inconveniente confiar, de
pronto, naquilo que se ouve ou se lê como
verdade. Muitos, ao nosso redor, têm suas
próprias opiniões, motivos e preconceitos –
até mesmo no meio acadêmico. É válido
perguntar quais são as evidências e as fontes
que fundamentam o argumento e avaliar
todos os lados da história ou do problema,
identificando os pontos fortes e os fracos
desses argumentos, para tomar a melhor
decisão.

3) Fazer perguntas quando não souber
Não ter medo de perguntar é uma virtude.
Fazer perguntas é uma ótima maneira não
apenas de aprender mais sobre um tópico,
mas também de aprender novas maneiras de
pensar sobre as coisas. As perguntas podem
ser o objeto catalisador para discussões
inteligentes.
4)
Aprender a pesquisar mais
profundamente
Fazer a própria pesquisa é o melhor caminho
quando se trata de resolver problemas.
Procurar várias fontes para ter uma visão
completa sobre o problema é o melhor
caminho. Quanto mais informações, melhor...
Então pergunte a si mesmo: O que eu quero?
O que espero ganhar com isso? Até que você
saiba a resposta para essas perguntas, você
não saberá qual é a decisão certa.
5) Avaliar o próprio trabalho
O pensamento crítico envolve avaliar o próprio
trabalho e a força dos argumentos para
determinar se há espaço para melhorias. Não
se deve confiar apenas em repetir o que foi
encontrado nas fontes de pesquisa. É preciso
pensar criticamente sobre o material e avaliar
se os argumentos válidos são coerentes e
apoiados por evidências.

6) Não complicar demais as coisas
O pensamento crítico não é algo que vem fácil,
é preciso praticar. Às vezes, pode ser
necessário deixar de lado aquilo em que se
acredita e trabalhar com novas ideias. Pode ser
um desafio às vezes, mas se fizer de forma
correta, valerá a pena! Complicar demais as
coisas é algo que muitos de nós temos em
comum. Há uma linha tênue entre o
pensamento positivo e o pensamento
excessivo. A simplicidade faz o trabalho em
uma série de ocasiões. Considere-a com
frequência.
7) Dividir para conquistar
Ter uma visão abrangente do problema e do
quadro geral é ótimo, mas é melhor ainda se
puder dividi-lo em partes menores. Essas
seções menores podem ser mais fáceis de
compreender e de se trabalhar mentalmente.
Trabalhar com pequenas coisas é uma tarefa
mais fácil do que tentar resolver o quadro
maior, que pode se tornar muito difícil de lidar.
Qual é a primeira coisa que preciso fazer? Faça
uma lista e tente colocá-la em termos de
prioridade ou cronologia. Ao pegar um grande
problema e dividi-lo em várias partes, pode-se
começar a olhar para as soluções, em vez de
gastar
metade
do
tempo
sendo
sobrecarregado pelo problema.
Portanto, se você quiser estar mais preparado
para o competitivo mercado de trabalho,
considere fazer um curso de pensamento
crítico ou comece a ler livros sobre o assunto.

Dicas de livros:
Pensamento Crítico – O Poder da Lógica e
da Argumentação
Walter A. Carnielli e Richard L. Epstein

Habilidades de Pensamento Crítico para
Leigos
Martin Cohen

Tecnol
Solar

Economize até
95% de energia
elétrica.

Faça um
orçamento sem
compromisso!

(61) 4042-3360 Voz/Whatsapp

comercial@tecnolsolardf.com
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https://tecnolsolardf.com

Curso de Segurança
https://cybersecurity.ewsistemasti.com.br/mffrt/

Prof. Adão
dos Santos

(61) 2107-9400

Coworking em Brasília
Melhor Coworking em Brasília
Com a Melhor Localização no
Brasil 21 é na Concept Offices,
que traz segurança, conforto e
requinte para seu ambiente de
trabalho. Tudo isso pensando
em você!

ESCRITÓRIO VIRTUAL EM BRASÍLIA
Para aqueles que buscam um excelente endereço para
o seu Escritório Virtual em Brasília, nos também
oferecemos esse serviço.
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O que é LEAN INCEPTION?

O que é LEAN INCEPTION?

Lean Inception é a combinação eficaz do Design
Thinking e do Lean StartUp para decidir o Produto
Mínimo Viável, em Inglês Minimum Viable Product
(MVP). É um workshop dividido em várias etapas e
atividades que irão direcionar a equipe na
construção do produto ideal. A construção de
qualquer projeto sempre começa com uma Lean
Inception.
Um produto viável mínimo (MVP, de Minimum
Viable Product) é a versão mais simples de um
produto que pode ser lançada com uma
quantidade mínima de esforço e desenvolvimento.
POR QUE FAZER UMA LEAN INCEPTION?
A Lean Inception veio para fazer a diferença nas
empresas, pois ajuda o time a ser eficaz por meio
do alinhamento dos participantes sobre o produto,
visando à solução do problema.
Nesse sentido, a Lean Inception foi criada,
especialmente, para evitar o desperdício de tempo,
de dinheiro e de recursos com a criação de
produtos errados, pois de nada adianta essa
criação com eficiência se o produto digital não
possui eficácia, não é mesmo?
Você quer otimizar e direcionar o trabalho do seu
time com eficácia? Então, faça uso da Lean
Inception. Ela é útil quando o time precisa
desenvolver um Produto Mínimo Viável (MVP) e
evoluir um produto de forma iterativa e
incremental.
A principal característica do MVP é identificar se
vale a pena continuar com a construção do
produto. Assim, são escolhidas o mínimo de
funcionalidades que auxiliam a validar o que
realmente faz sentido para os usuários.

Em se tratando de usuários, as famosas personas, é
preciso entender quem são e de que forma o
produto se adequa as suas realidades. Do mesmo
modo, é importante definir de que maneira será
realizada a medição sobre a real utilidade do
produto para essas personas.
Criador do método e autor do best-seller Lean
Inception: Como alinhar pessoas e construir o
produto certo, Paulo Caroli destaca duas situações
em que o uso da Lean Inception é valioso:
•
Grandes projetos usam as Lean Inceptions
para começar a trabalhar de forma enxuta,
entregando valor mais rápido e com maior
frequência. O workshop ajuda a escolher e validar
as funcionalidades que são realmente valiosas
para seus usuários.
•
Organizações menores (como startups)
usam as Lean Inceptions para pegar uma ideia que
foi testada por alguns MVPs pré-software e a
transformam em um produto de software.
Vale
lembrar
que
o
workshop
trata,
especificamente, de alinhar um grupo de pessoas
sobre um MVP. O encaixe da Lean Inception em
outras práticas como sessões de ideação,
entrevistas com usuários, pesquisa de mercado,
revisão de arquitetura, análise da concorrência ou
o Business Model Canvas vai depender do
contexto da organização e da iniciativa particular
na qual você está trabalhando.

O que é LEAN INCEPTION?

QUANDO USAR LEAN INCEPTION?
Em cenários em que já existe uma visão mínima do produto, mesmo que ainda necessite de algum
consenso e o objetivo principal é ter um plano de curto e médio prazo de funcionalidades que podem
compor um MVP, o melhor caminho é rodar uma Lean Inception.

Para alcançar este objetivo, você precisará contar com os responsáveis das áreas de negócios e também
com os membros atuais ou futuros do time de desenvolvimento (dependendo do momento de
mobilização do time em que esteja), que serão importantes na definição e priorização das features em
termos de esforço, custos e prazos.
Essa aplicação importante ressaltar que o próprio Paulo Caroli reforça em seu livro sobre Lean Inception:
“Ele (Lean Inception) não substitui as sessões de ideação, as entrevistas com os usuários, a pesquisa de
mercado, a revisão de arquitetura, a análise da concorrência ou o canvas do mapeamento de projetos e
negócios. É uma técnica específica que é parte do entendimento do que é necessário para construir um
produto de sucesso.”
AGENDA DA LEAN INCEPTION

O que é LEAN INCEPTION?
Vamos explorar as atividades passo a passo de
uma Lean Inception. Elas são:
KICK-OFF
A Lean Inception começa com um pontapé
inicial, seguido por uma sequência de atividades
intensas e termina com um showcase. A equipe
diretamente envolvida com a iniciativa deve
participar de todas as atividades; os demais
interessados devem participar do kick-off e do
showcase,
onde
são
apresentadas
as
expectativas e os resultados obtidos no
workshop, respectivamente.
VISÃO DO PRODUTO
Em algum lugar entre a ideia e o lançamento do
MVP, a visão do produto te ajuda a trilhar o
caminho inicial. Ela define a essência do valor do
seu negócio e deve refletir uma mensagem clara
e convincente para seus clientes. Esta atividade
irá auxiliar na definição da visão do produto de
forma colaborativa.
O PRODUTO É – NÃO É – FAZ – NÃO FAZ
Esta atividade busca classificações sobre o
produto seguindo essas quatro diretrizes,
perguntando especificamente cada aspecto
positivo e negativo sobre o produto ser ou fazer
algo.

JORNADAS DO USUÁRIO
A jornada descreve a jornada de um usuário por
meio de uma sequência de etapas para alcançar
uma meta. Algumas dessas etapas representam
diferentes pontos de contato com o produto,
caracterizando a interação da pessoa com o
mesmo.
 EATURES BRAINSTORMING
F
Representa a ação ou interação de um usuário
com o produto, por exemplo: imprimir faturas,
consultar extratos detalhados e convidar amigos
do Facebook. A descrição de uma feature deve
ser a mais simples possível, visando atender um
objetivo de negócio, uma necessidade de
persona, e/ou contemplar uma etapa da jornada.
REVISÃO TÉCNICA, DE UX E DE NEGÓCIOS
Esta revisão tem como objetivo discutir como a
equipe se sente sobre o entendimento técnico,
comercial e de UX para cada recurso. A partir
dessa
atividade,
novos
esclarecimentos
acontecerão e as divergências e dúvidas ficarão
mais aparentes.
SEQUENCIADOR
O Feature Sequencer auxilia na organização e
visualização dos recursos e na validação
incremental do produto. Defina o MVP e seus
incrementos subsequentes.

OBJETIVOS DO PRODUTO
Cada participante deve compartilhar o que
entende como objetivo do negócio e os diversos
pontos de vista devem ser discutidos para
chegar a um consenso sobre o que é realmente
importante. Esta atividade ajuda a levantar e
esclarecer os principais objetivos.

CANVAS MVP
O MVP Canvas é um gráfico visual que auxilia a
equipe a alinhar e definir o MVP, a versão mais
simples do produto que pode ser disponibilizada
ao negócio (produto mínimo) e que pode ser
efetivamente utilizada e validada pelo usuário
final (produto viável).

PERSONAS
Para identificar efetivamente os recursos de um
produto, é importante manter os usuários e seus
objetivos em mente. Uma persona cria uma
representação realista dos usuários, ajudando a
equipe a descrever as funcionalidades do ponto
de vista de quem irá interagir com o produto
final.

SHOWCASE
Este é o momento de demonstrar o plano MVP
para as partes interessadas. Vamos falar sobre os
artefatos gerados no workshop Lean Inception e
compartilhar a compreensão do grupo sobre as
hipóteses a serem validadas e o caminho a
seguir.
Referências Caroli. Disponível em: https://www.caroli.org/.
Acesso: em 28 de fev. 2022.
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COMPLEXO DE ÉDIPO
Édipo é um personagem da mitologia grega, um
príncipe filho do Rei de Tebas, Laios e sua amada
Jocasta. A lenda diz que apesar da alegria com a
notícia de que seria pai, ele foi a Delfos consultar o
Oráculo (Profeta), afinal era um costume da época, lá
ele soube da maldição que o Rei Pélops pai de Crísipo
A maldição seria que seu filho o mataria e ainda se
casaria com Jocasta (a própria mãe), angustiado e
temeroso, decidiu que levassem seu filho ao Monte
Cierão para sacrificá-lo ainda bebê, lá furaram os pés
do bebê com pregos e o amarram de cabeça para
baixo, esperando que assim parecesse rapidamente e
fosse comido pelos lobos., lançou contra ele, Laios
havia sido tutor do filho do rei, mas acabou se
apaixonando por ele e o estuprou, em sua ira o rei lança
a maldição para Laios.
Mas por sorte um pastor viu o bebê e o resgatou, dando
à criança o nome de Édipo (que significa pés furados),
mais tarde Édipo, acabou sendo adotado e criado
como um filho pelo Rei Pólibo de Corinto e sua esposa
Peribéia.
O menino cresceu e se tornou homem sem saber da
existência de seus pais biológicos, quando decidiu ir a
Delfos, tão logo que chegou se deparou com seu pai,
ambos não se conheciam, em uma discussão Laios
mandou que Édipo saísse do caminho para ele passar e
como ele não fez isso, ordenou seu servo que matasse
o cavalo de sua carroça, enfurecido Édipo mata Laios e
o servo dele.
Um tempo depois já em Delfos, Édipo resolve ir ao
Oráculo para uma consulta e lá soube de sua maldição,
pensou que os pais da profecia seriam os seus pais
adotivos (não sabia que era adotado) e fugiu, sem
saber que já tinha cumprido uma parte da profecia, um
tempo depois conheceu uma mulher que era viúva a
pouco tempo e logo se apaixona por ela, sem saber
que ela era Jocasta, sua mãe.
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Édipo era tido como um herói e ficou
muito

conhecido.

Quando

aceitou

o

desafio de desvendar um enigma que
definiria o futuro do lugar, lançado pela
Esfinge

em

Tebas,

ele

a

derrotou

desvendando o tal enigma. Ao vencer o
desafio viu que a esfinge ao perder se
jogou no precipício de tanta vergonha.
Assim a paz reinou e o povo honrou Édipo
com o Trono de Tebas e ainda concedeu
a ele Jocasta, a rainha como esposa, eles
casaram e tiveram quatro filhos.

“O enigma: Qual animal tem quatro patas
de manhã, duas patas à tarde e três patas
à noite? A resposta: O homem.
Manhã=Infância quando engatinha
(quatro patas), Tarde=Idade adulta
quando anda com as próprias pernas
(duas patas) e Noite=Idoso quando anda
com ajuda de bengala (três patas)”.
Sófocles
Algum tempo depois chegou uma peste
que arrasou várias cidades, Édipo foi ao
oráculo

novamente,

e

lá

soube

por

Tirésias um famoso profeta, que já havia
matado seu pai sem saber e estava
casado com sua mãe, e assim acabará de
completar a maldição. A peste era uma
consequência disso, Jocasta ao perceberse em meio a tal desgraça se mata, Édipo
por não ter enxergado essa maldição
resolve furar os dois olhos em penitência.

A tragédia de Édipo Rei escrita pelo dramaturgo
grego Sófocles, que se apropria das lendas que
traz a tragédia do personagem, com algo que já
existia e com isso traz alguns derivados muito
presentes como “Estar tão perto e ao mesmo
tempo tão longe”, “O saber e o não querer
saber”, tudo que está determinado, as escolhas,
suas
responsabilidades,
todas
as
complexidades que surgem dentro da tragédia,
o inexorável, o inevitável, e toda sua negação
simbólica.
Freud (1856-1939) e a psicanálise tem o
complexo de Édipo como figura central em sua
construção teórica, desde o início em 1895.
Em uma de suas várias cartas endereçadas ao
seu amigo Dr. Wilhelm Fliess (1858-1928) ele
escreveu ao ver a peça Édipo Rei de Sófocles
(496-406 A.C) em Paris: “Podemos entender a
força avassaladora da lenda grega que capta
uma compulsão reconhecida por todos, sentem
sua presença dentro de si mesmo. Cada pessoa
da plateia foi exatamente um dia, um Édipo
como esse...”
Freud falou do complexo de Édipo em um de
seus livros pela primeira vez em 1899 – “A
Interpretação dos Sonhos”, em 1924 ele lançou
“O Ego e o Id” e nele contou sobre a dissolução
dele e seus reflexos durante a vida.
Segundo Freud a análise (terapia) em seu
percurso tem uma função homóloga a tragédia
de Édipo, ele é um conceito da psicanálise, a
reflexão sobre o inconsciente depende do
Édipo em suas três fases: o mito, o complexo e o
conceito. Sendo o mito, a real estrutura lógica
que advém da realidade psíquica.
Segundo Freud, o desejo é aquilo que não
podemos sucumbir, mas ele é levado até as
suas últimas consequências o leva a sua própria
perda, não devemos abrir mão do desejo, mas
descobrir o que pode levar o sujeito com ele e
definir o que é possível. Daí vem o recalque, e o
processo de castração do desejo.
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“A principal tarefa do ser humano é

O pai também é vítima destas mesmas

compreender a própria mente”. Sigmund

atitudes pelas filhas, elas acabam tendo

Freud

atitudes semelhantes, vivem grudadas no pai,
o sufocam, minam as relações interpessoais

No senso comum ao se deparar com o termo

do

pai,

o

querem

pra

si

inteiramente,

“Complexo de Édipo” muitos pensam ser

passando a ter ciúmes da mãe e vê-la como

como na história mitológica, e que todo

uma rival, nas meninas o complexo toma o

homem sente desejo por sua mãe e quer

nome de Complexo de Elektra, conceito

matar seu pai, neste triangulo incestuoso.

desenvolvido por Carl Jung (Falaremos dele

Mas passa muito longe disso, é usado como

no próximo artigo).

uma metáfora, até por que a lenda de Sófocles

Essa fase da criança é chamada de fase fálica,

diz que Édipo não sabia que era adotado, que

que é determinante na construção de sua

matou seu pai em momento de fúria, mas sem

identidade

saber quem ele era e que casou com sua mãe

principalmente na fase adulta. Dentro do

também sem saber que era ela.

desenvolvimento psicossexual da criança, a

Na verdade Freud catalogava o fenômeno por

fase fálica é o início da formação da libido e

ver em crianças a falta de habilidade de se

do ego, se dá quando o menino percebe o seu

relacionar com outras crianças e adultos,

pênis e as meninas a falta dele, os meninos

vivendo sempre grudado à mãe, querendo a

passam a ter medo de serem castrados e com

mãe por inteiro e só para ele, tornando a

isso perder o pênis, e as meninas pensam que

relação chata, incômoda.

foram punidas e por isso foram castradas e

Passa a sentir ciúmes do pai e o considerar

e

comportamento

sexual,

não tem pênis.

um rival, traduzindo aí as especificidades das

Como é certo que o amor e o temor pelos pais,

relações familiares e seus conflitos. Um sujeito

o desejo pela mãe e o medo de castração

só se torna psiquicamente autônomo quando

nunca poderá ser resolvido por completo,

supera

para a criança só resta o recalque, onde tudo

a

infantilização

dependência dos seus pais.

da

fase

de

aquilo

acaba

sendo

descartado

para

o

inconsciente, uma tarefa dada ao superego.
Geralmente após os 6 anos até o início da
puberdade a criança está em período de
latência,

seus

desejos

reprimidos

pelo

superego que passa a ser o herdeiro direto do
complexo de Édipo.
Desenvolvendo sintomas de moral, repulsa,
vergonha e com isso suas relações passam a
ser direcionadas aos amigos, podendo enfim
abandonar de vez todo o período edipiano.

Quase sempre é necessário existir a pessoa que corte
este “cordão umbilical”, que pode ser o pai ou
cônjuge (ou ator similar na relação), impondo os
limites. A criança tem que ser conscientizada por
alguém, para enfim saber lidar com as suas
frustrações, e como lidar com seus desejos, se
socializando.
As descobertas da criança desde o narcisismo
primário, da fase fálica, até chegar a castração de
seus desejos, seu sofrimento com tudo isso, advém
daquilo que foi destinado a ele pelos seus pais,
determinados outrora a sua revelia.
Identificando o complexo de Édipo:
Sentimento de grande afeto pela mãe.
Sentimentos negativos em relação ao pai,
podendo existir sentimentos de ódio, repulsa.
Muito interesse pelo órgão sexual.
Ciúmes excessivos quando os pais estão juntos.
Atitudes agressivas contra o pai, já que o
enxerga como rival.

●
●
●
●
●

Quanto ao interesse pelo órgão sexual, muitos pais
reprimem, e muitas vezes usando tom de ameaça.
Cuidado isso pode gerar uma sensação de castração
na criança, vir a ter medo só de pensar, é
recomendado aos pais que não reprimam, que
permitam a curiosidade, mas sem excessos.
A criança com o tempo vai perceber que a mãe não
corresponde aos seus desejos, e começar a se
identificar com o pai, imitando suas maneiras e jeitos
no afã de desenvolver as habilidades necessárias
para encontrar uma mulher que substitua sua mãe.
O complexo mal resolvido para Freud acontece
quando a criança não consegue desenvolver uma
identificação com o pai, não o imita e não
desenvolve os comportamentos que o diferenciam
da figura materna, ao se prolongar o complexo para a
vida adulta o desfecho pode chegar a ser a
homossexualidade, ou ter problemas com as
relações sexuais.

É muito importante que entendamos as funções do
pai e da mãe.
A função da mãe: pode ser vista nos ideais de
proteção e amor, idealizar uma volta ao passado
que possibilite a realização dos desejos do Id, a
criança possuía a proteção e atenção integral da
mãe (levando a criança a crer que se confundia
com a mãe, como se fosse uma extensão dela).
A função de pai: é os limites impostos pelo dever,
na possibilidade de idealizar um futuro e uma
independência, formalizando algum tipo de receio
ou angústia a tudo que é novo para a criança, com
isso a criança pode vir a nutrir uma hostilidade com
o pai.
Estas funções não dependem de o casal ser um pai
e uma mãe biológicos. Essas funções podem ser
desempenhadas por outras pessoas e ter outras
composições familiares, como por exemplo: pais
adotivos, por famílias complexas (em que avós/tios
etc. convivem no mesmo ambiente), uma mãe ou
um pai sozinho, e as relações homoafetivas (duas
mães ou dois pais).
De acordo com Freud, essa fase edipiana envolve o
id e o ego desta forma:
O id quer primitivamente eliminar o pai, mas o
ego mais realista sabe que ele é muito mais forte.
Ao surgir o medo da castração, o menino teme
que o pai fique contra ele.
O menino pensa que o pênis das meninas
foram removidos, castrados.
Teme que o pai o castre por ele desejar a sua
mãe. Chamado Complexo de Castração.
Passa a perceber que tem que ceder e
começar a se identificar com o pai, imitá-lo e não
desafiá-lo.
Desistir do incesto com a mãe. (Não intérprete
por vias morais, a criança é pulsional e ainda é
confuso em sua sexualidade e formação de
personalidade)

●
●
●
●
●
●

No livro de 1930 Mal Estar na Civilização, Freud
sugere que o mito de Édipo transcende ao indivíduo,
se entrelaça com as bases da cultura. A escola, a
religião, a moral, a família, o poder de polícia, os
ideais de normalidade, as leis são exemplos
determinantes nas construções sociais e buscam
impor aos jovens suas regras, indo preservar o status
quo das gerações anteriores.
Ficam perguntas pertinentes na esteira da
psicanálise para o Complexo de Édipo:
Como a psique humana se forma, se transforma
e se diferencia.
Como a criança se torna autônoma? Sua
passagem até ser autônoma.
Os momentos e eventos importantes da
passagem para a maturidade psíquica.
Os reflexos na vida adulta destes eventos são
necessários para a transição psíquica.
Nos casos da relação onde o filho vive apenas com a
mãe, o objeto de repulsa pode vir a ser alguém que
ela deseje ou qualquer coisa alvo de seu desejo,
qualquer objeto, que determine que o amor dela não
é só dele.
O que conta é o interesse dela por outro ou outra
coisa que não ele, o Édipo está presente aí, a partir
do momento que ela deseje um terceiro, entre ela e o
filho, algo ou alguém que para ele vai lhe roubar a
mãe.
Segundo Donald Winnicott (1896-1971) Médico e
psicanalista inglês seguidor de Freud, não devemos
tomar o Complexo de Édipo numa relação literal. Já
que o desejo pela mãe (ou pelo pai) não só é de
cunho sexual, ele pode ter caráter simbólico e
protetivo.
Segundo Juan- David Nasio (1942) Psicanalista
Argentino, As nuances, dependem de cada unidade
familiar. Daí discutir hoje se o Édipo seria de fato
universal (isto é, aplicável a todas as crianças).
É possível ver que embora os pais representem para
a criança os únicos representantes do amor e da
proteção, pode ser que a criança não veja apenas
como destinatários de seu afeto ou repulsa.

●
●
●
●

É preciso lembrar que existem diferenças e somos
únicos, com caráter singular, existem pessoas que
fazem destas diferenças suas bases para vivência
em sociedade e não são atingidos pelo complexo.
É necessário uma psicoterapia psicanalítica para
tratar estes graves sintomas que afetam as relações
familiares, e hoje nesta era do selfie particular onde
o eu (ego) é cada vez mais alimentado pelas
normatizações sociais atuais, mascarando o
problema como um simples ato de proteção, ou
excesso de amor, mas que é algo muito mais
intenso e complexo do que aparenta.
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