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Objetivo: Apresentar um relato de experiência vivenciado pelos acadêmicos e
abordar a importância da liberdade do indivíduo em sofrimento que não encontra
possibilidades médicas fazer a escolha do direito a vida ou a morte. Materiais e
Métodos: Trata-se de uma atividade de ensino integrada às atividades de pesquisa,
vinculada à disciplina de Metodologia Científica do curso de Direito. Foi realizada
através da aplicação de um questionário semiestruturado preparado no Google
Formulários e aplicado a sociedade de Januária/MG e Itacarambi/MG. Devido o
trabalho ter objetivo educacional, não houve a necessidade da apreciação por um
Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: A realização de trabalhos de pesquisa
na disciplina de Metodologia Científica proporcionou aos academicos a vivência de
todos os processos da construção de trabalhos científicos. Esses trabalhos de
pesquisa proporcionam aos acadêmicos a oportunidade de serem protagonistas do
conhecimento. Em relação à pesquisa verificou-se que mesmo a eutanásia sendo
proibida em nosso país, boa parte dos entrevistados conhecia a prática. Observouse que a crença a qual a pessoa está ligada é uma das maiores influenciadoras na
forma de pensar a aceitação ou não da eutanásia. A maioria dos entrevistados disse
que por escolha deles, o parente não seria submetido a tal técnica, tentariam
convencê-lo a mudar de ideia, mas se mesmo assim a decisão final do parente fosse
pela eutanásia, sua vontade seria respeitada. Conclusão: Os academicos relataram
que foi excelente a experiência na realização e condução do trabalho, pois puderam
aprender na prática como funciona todas as partes de um trabalho científico. Sobre
o trabalho concluiu-se que a eutanásia ainda é uma questão de difícil aceitação para
a sociedade, apesar de que em alguns casos o direito de escolha seja respeitado.
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