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Resumo: trata-se de artigo informativo e reflexivo sobre a ambivalência doenças/saúde na cidade de 
Goiânia, apresenta como objetivo primordial a conscientização da sociedade sobre o próprio papel na 
defesa da saúde pública, com boas práticas, contra as ações predadoras dos microrganismos, fosseis 
vivos, que se perpetuam na vida planetária, desde o começo da Terra. Destaca-se as políticas e normas 
vigentes de saúde, prevenção e controle de infecção hospitalar, adotadas pelo Ministério da Saúde, 
implementadas num Plano Diretor da Vigilância Sanitária de Goiás, e estruturadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia, que criou a Diretoria: Vigilância em Saúde, e dentre vários 
departamentos, evidenciam-se o Epidemiológico, e o Departamento de Vigilância Sanitária que 
cumprindo a legislação criou a Coordenação Municipal de Controle de Infecção em Estabelecimentos de 
Saúde, isto é, uma Divisão que comporta os fiscais da área de saúde nesta capital. O artigo enfatiza os 
testemunhos dos coordenadores dessa fiscalização, em suas rotinas de trabalho técnico/científico, para 
que os serviços de saúde cumpram as orientações, normas positivadas e metas que se cumpridas, evitam 
a disseminação dos microrganismos causadores das doenças infectocontagiosas, uma vez que nos falta 
o autoconhecimento fisiológico do nosso organismo, quiçá do que se desencadeia dentro dos hospitais 
neste aspecto.  
 
Palavras-chave: controle de infecção, microrganismos, vigilância sanitária e epidemiológica 
 
Abstract:  It refers to an informative and reflexive article about the ambivalence illnessxhealthness in 
thecity of Goiânia, having as its main objective society awareness about its own role in the defense of 
public health, with good aptitudes,againt the predatory actions of microrganisms, alive fossils, that 
perpetuate in planetary life, since the beginning of Earth.  It highlights current health rules and policies, 
prevention and controle of hospital infecction, adopted by Heath Ministry, implemented in a Directive 
Plan from the Sanitary Vigilance in Goiás, structured by the Municipal Health Secretary which created 
the new board of directors: Health Vigilance - within which we can locate many departments such as the 
epidemological department and Sanitary Vigilance that by fullfilling the legislation,  created the 
Municipal Coordination of Control of Infecctions in Health institutions - a division that has the 
auditors  from health area in the city.  This article emphasizes the testimony of the coordinators from 
the auditions, in their technical anscientific work routine, so that the health services are able to fullfill 
the rules and orientations that prevent the dissemination of microorganisms that cause  many 
contagious diseases, as we do not have the complete knowlwdge of our body functions, also the 
knowlege of what happens inside the hospitals in our city. 
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Introdução 

 
A origem das doenças está nos 

microrganismos, naturais dos meios ambientes, 
portanto, jamais irão desaparecer da face da terra. O 
que fazer, então, com as doenças infectocontagiosas 
nos dias atuais? Este artigo, propõe discutir premissas 
básicas para que a sociedade, conheça as leis sanitárias 
e faça a parte que lhe compete na qualidade da saúde 
pública. Afinal se os microrganismos jamais irão 
desaparecer, pelo menos podem ser controlados. 

As diferentes ciências comprovaram que na 
etapa mais primitiva da evolução o planeta terra, a vida 
animal foi precedida por esses seres invisíveis, datam 
aproximadamente de 3,8 bilhões de anos, enquanto 
que a família hominidae, da qual se originou a espécie 
homo,data  apenas 1 milhão de anos atrás.  

De modo que, esses organismos unicelulares e 
acelulares, prenunciavam doenças de plantas, animais, 
das águas e do homem antes mesmo da sua própria 
existência. Pior ainda, foi esse mal invisível, sem 
qualquer tipo de inteligência, capacitar-se para resistir 
e se perpetuar aos dias de hoje, por isso, conhecidos 
também como parasitos, eis as principais famílias de: 
bactérias, vírus, fungos e protozoários.  

A geologia os identificou na terra há milhares 
de anos, a microbiologia de igual forma comprovou que 
os micróbios também se refugiaram nas águas, nos 
reinos faunístico e florístico; a paleontologia e 
parasitologia os descobriram nos carpólitos de sítios 
arqueológicos, daí são conhecidos nessas ciências 
como fósseis vivos, porque são espécies 
multirresistentes que vieram da pré-história, se 
readaptando aos diferentes tipos geoclimáticos, 
chegaram vivos até aqui. 

Os grupos humanos se espalharam pelo 
mundo, em processos de deslocamentos sazonais, 
assim, contataram com outros grupos, ensinaram 
técnicas, e aprenderam. Porém, como outros animais, 
somos hospedeiros e vetores de germes, de uma região 
à outra. Os microrganismos em tempos bem recuados 
ao nosso, estavam presentes em todos os continentes, 
são próprios de cada meio, mas migram conforme seus 
hospedeiros. 

A historiografia registra que paralelamente ao 
senso comum e as verdades teológicas, ocorreu uma 
grande evolução das ciências que transcorreu por todas 
as fases dos saberes, sobretudo a partir da Idade 
Moderna, quando a corrente de pensadores positivista 
rompeu com as verdades religiosas, e ao desvencilhar 

ciência e crença religiosa, tornou possível maior 
investigação científica e elaboração de textos 
pertinentes a dicotomia saúde e doença. 

Dizia-se, então, que o senso comum sempre se 
manteve fiel ao misticismo, mas para combater sem 
tréguas as doenças, é preciso que explicação de sua 
origem esteja ligada a própria  evolução biológica do 
mundo,  sua análise está ligada a ciências de interface, 
no que se convencionou chamar nas academias de 
trabalho interdisciplinar, ou melhor dizendo 
multidisciplinar.  

O corpo doente, é um tipo de desarranjo 
biológico da matéria individual, tornando-se tão 
necessário, a evolução paralela dos conhecimentos 
médicos e tecnológicos, pois o corpo quando  
apresenta sintomas patológicos, sofre com as dores, e 
precisa das profilaxias em contraposição as ações 
ceifadoras de vidas, que fazem os microrganismos. 

Destarte, a primeira parte desta pesquisa, foi 
buscar na bibliografia da arqueologia, paleontologia e 
parasitologia, os primeiros tipos de microrganismos 
patogênicos, os fósseis vivos. Nosso objetivo, com este 
conteúdo é reunir as pesquisas multidisciplinares, em 
uma só obra, e analisar as doenças que assolam 
Goiânia, de igual forma, as que preocupam o Ministério 
da Saúde do Brasil. É do Estado o dever de dar as 
devidas orientações médico/hospitalares, a legislação e 
a fiscalização para que garantir qualidade da saúde e 
impedir a disseminação dos germes. 

A leitura bibliográfica instigou ainda mais, a 
perspectiva analítica histórica, sobre a evolução da área 
de saúde no Brasil, e por extensão em Goiás/Goiânia, 
interligando as preocupações da Organização Mundial 
da Saúde, do Ministério da Saúde brasileira, com o SUS, 
a Secretaria de Saúde Estadual, e a Secretaria Municipal 
de Goiânia.  

Esta última citada, obedecendo a legislação 
federal, criou vários departamentos, no sentido de 
conter os avanços dos microrganismos, bem como: 
Epidemiológico, Vigilância Sanitária, e Controle de 
Infecção Hospitalar causada pelos seres invisíveis 
patológicos.  

Em nível de município, também foi formado: 
corpotécnico/científicode fiscais, que atua em defesa 
da saúde pública, e trabalha no combate das epidemias 
e pandemias, assim como foi feito em 2004, quando no 
Vietnã, a morte de duas mulheres infectadas pelo vírus 
H5N1, ou Influenza Aviária, por ter como primeiro 
hospedeiro as aves domésticas, iniciou uma pandemia; 
em 2009, a vigilância sanitária nacional, estadual e 
municipal criaram protocolos de medidas para conter 
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nova  pandemia provocada pelo vírus letal H1N1; em 
2011, a leishmaniose, e mais recente  em 2012, a 
dengue tipo 4, conforme entrevista concedida pelo 
médico veterinário Luiz Elias Bouhid de Camargo¹. 

O próximo desdobramento desta pesquisa, foi 
conhecer desde a origem do Sistema Único de Saúde, 
passando plangência de Vigilância Sanitária – Anvisa, 
até a sua extensão em cada grandes cidades, conhecida 
como Vigilância Sanitária, e na Secretaria Municipal de 
Saúde, faz parte de sua  estrutura com o Dvisa – 
Departamento de Vigilância Sanitária, e finalmente 
entendemos as razões das leis, da funcionalidade e os 
organogramas, tanto da Secretaria quanto da Dvisa em 
defesa da sociedade, foi preciso conhecer as metas de 
duas importantes divisões que as descrevemos 
inclusive por meio das entrevistas: Divisão de 
Prevenção e Controle de Infecção em Serviços, 
conhecida também como COMCIES (Controle de 
Infecção em Estabelecimentos de Saúde); Divisão de 
Fiscalização de Estabelecimentos de Assistência à 
Saúde, enfim os órgãos públicos, que podem ser 
alcunhados de “Procon instrumentado com o Código de 
Defesa do Consumidor em saúde”, como consequência 
da defesa que fazem da 

Sociedade, esta que pouco ou nada conhece 
sobre os micróbios invisíveis. 

Imaginem! Em épocas que não tínhamos esses 
servidores formados em áreas de saúde para fiscalizar 
os hospitais? Foi a partir desta indagação, que 
procuramos analogamente descrever esses aspectos 
sanitários de hoje, com o século XIX, em Goiás, para que 
leitor identifique: as continuidades e descontinuidades 
históricas; em quais aspectos a medicina pública 
evoluiu e em quais se estagnou. Teoria e prática andam 
juntas, e em mesmo nível de importância. Destarte, 
fomos orientados no Departamento de Vigilância 
Sanitária municipal, a levantar todas as leis e 
programas de boas práticas, que evitam 
contaminações e disseminações dos micróbios.  

Na última etapa de nossas pesquisas, fizemos 
um breve histórico de um grande parceiro da própria 
sociedade goiana, o HDT (Hospital de Doenças 
Tropicais), isto é, a instituição goiana mais 
especializada em fatores patológicos provenientes dos 
microrganismos unicelulares ou acelulares, que 
provocam as doenças infectocontagiosas pré-
históricas. 

Para tal, os dados científicos coletados em 
diversas referências e as entrevistas realizadas com os 
representantes legais desses órgãos, corroboram com 
as respostas de dúvidas que a sociedade carrega hoje, 
e preenchem as lacunas que se encontram abertas nas 

bibliografias, que só a experiência cotidiana muitas 
vezes nos orienta a escrever. 

Na última etapa de nossas pesquisas, fizemos 
um breve histórico de um grande parceiro da própria 
sociedade goiana, o HDT (Hospital de Doenças 
Tropicais), isto é, a instituição goiana mais 
especializada em fatores patológicos provenientes 
desses microrganismos que provocam o mal do copo 
desde a pré-história e permanecerá enquanto existir 
vida planetária. 

 

Material e Métodos 
 

As academias de ensino e pesquisas, carecem 
de estudos científicos interdisciplinares e/ou 
multidisciplinares que possam servir de exemplos aos 
professores, alunos e pesquisadores, de como buscar 
na produção teórica e prática as conexões com áreas de 
interface, assim temos o dever de mostrar como 
produzir as pesquisas entrelaçadas a partir das 
abordagens de várias áreas de saberes, de interface, 
bem como: antropologia, arqueologia, história, 
geografia, microbiologia, paleontologia, parasitologia, 
e outras.  

 Na etapa de leituras bibliográficas, nos 
ancoramos em relatos da Dra. Mary Karasch, e Dra. 
Gilka Vasconcellos, que através dos testemunhos, 
memórias e cartas de viajantes do séc. XIX, deixaram 
imensurável patrimônio intelectual à dualidade doença 
e saúde, através da obra intitulada “Saúde e Doenças 
em Goiás: a medicina possível - uma contribuição para 
a história da medicina em Goiás; organizada pela 
professora Lena Castello  Branco  Ferreira de Freitas”; 
de igual valor a obra: Médicos e Medicina em Goiás do 
séc. XVIII aos dias de hoje, do autor Iúri Rincon 
Godinho; na dissertação de mestrado “As estratégias 
de purificação dos espaços na capital da província de 
Goiás – 1835-1843”, da autora Cristina de Cássia 
Pereira Moraes, orientada pela Lena, professora 
supracitada; e como não poderia ser diferente, o Dr. 
Francisco Ludovico de Almeida Neto, autor da obra “A 
Faculdade de Medicina de Goiás”. Nossos textos se 
fundamentam na tessitura historiográfica, desses 
grandes pesquisadores da medicina goiana.  Outras 
obras foram consultadas inclusive nas áreas da 
arqueologia, do direito e da parasitologia, uma vez que 
a multidisciplinaridade norteou esta metodologia. 

De igual valor, obtivemos documentos mais 
recentes do terceiro milênio, para ilustrarmos citemos 
o:“Relatório de Gestão apresentado como prestação de 
contas anual em cumprimento as metas estabelecidas 
na Programação de Ações da Visa 2009”, concedido 
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pela Dra. Mirtes Barros Bezerra, diretora de Vigilância 
Sanitária (Dvisa), embutida na estrutura da Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia, que apresenta o 
organograma, a descrição das estruturas físicas e 
funcionais deste departamento localizado, na av. 
Universitária, próxima do Hospital Araújo Jorge (Ver em 
anexo I: relatório de 2009). Logo depois da foto, o 
quadro 1, que demonstra a estrutura da fiscalização da 
Dvisa, documento que atesta um quadro funcional em 
defesa da sociedade que não tem os conhecimentos 
tecnológicos para fazer valer seus direitos e a 
legislação.  

 

Resultados e Discussão 
 

O tema a saúde pública em Goiânia no terceiro 
milênio, trata-se de uma doença também sofrida pelos 
goianos, pela falta de historiografia produzida pelas 
academias.  Carentes de um tratamento adequado a 
essa patologia da ignorância, o problema imbricou-se 
hoje com as políticas públicas sanitárias do governo, e 
praticamente os órgãos da estrutura do Sistema Único 
de Saúde do Brasil, que conhecem bem a legislação em 
defesa da saúde dos cidadãos, são os departamentos 
que compõem a estrutura de vigilância da saúde, 
epidemiológica e sanitária, a base do Ministério da 
Saúde em nível municipal, uma vez que nessa relação 
tripartite: governo federal, estadual e municipal, os 
prefeitos são os gestores que tem a responsabilidade 
de promover a saúde pública com qualidade para os 
habitantes de suas cidades. .  

E a questão da dualidade doença/saúde na 
capital de Goiás levantada neste artigo, desencadeou-
se a princípio na compreensão de quem e como 
trabalha para impedir a disseminação dos germes 
patogênicos. Foi quando, em observamos que na base 
da organização federal de saúde, estão as secretarias 
municipais de saúde, e mais abaixo ainda o 
departamento de vigilância sanitária, órgão que 
tornou-se o epicentro das nossas pesquisas, vez que, é 
ele que faz o papel de “Procon” e domina toda a 
legislação pertinente aos cuidados que os serviços de 
saúde tem que ter com o paciente, e luta para impedir 
a proliferação dos vetores de doenças.  

Por mais que seja nosso direito constitucional 
ter saúde de qualidade, é necessário atingirmos como 
cidadãos, vários objetivos, dos quais destacamos aqui 
pelo menos dois: compreender e valorizar as atividades 
de trabalhos interdisciplinares na área da saúde 
pública, independentemente de sua natureza, como 
elementos básicos para a constituição e transformação 
da vida planetária; e conhecer os fundamentos da 

cidadania e do planejamento municipal em saúde 
pública, de forma a favorecer uma atuação consciente 
das pessoas em boas práticas diante dos desafios. Mas, 
que acima de tudo reconheça a obrigação subjetiva do 
Estado com a Saúde Pública.  

Pouca biblioteca se escreveu no sentido de 
valorizar, conscientizar e levar as metas e a legislação, 
na área de prevenção e controle de infecção em 
estabelecimentos assistenciais de saúde. Propusemos 
nesta pesquisa, mostrar: a evolução da legislação que 
nos ampara sobre saúde pública, e podemos 
finalmente dizer, que apesar de todos os agravos 
contra a saúde pública brasileira, o SUS, se comparado 
com a nossa história de saúde promovida pelo estado, 
é realmente democrático. E foi com essa perspectiva 
democratizante, que se pode afirmar que muitos 
setores do capitalismo, deseja que a sociedade 
confunda má gestão com o insucesso do sistema de 
saúde brasileiro, a espera que algum dia seja adotado o 
sistema de saúde norte americano, que é totalmente 
pago e um dos piores do mundo, pois só privilegia a 
classe dominante. 

As diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde em nível federal, torna-se mais visível, quando se 
conhece a própria dinâmica e estrutura da saúde 
pública em nível de cidade, e Goiânia é o nosso ponto 
de partida, a partir dos órgãos criados na Secretaria 
Municipal de Saúde, abrimos um diálogo com os 
servidores envolvidos nesses departamentos, para 
entendermos o fosso que se criou entre prática e 
teoria, legislação e gestores, quando ambos deveriam 
estar juntos o tempo todo. Para isso, achamos 
necessário, a apresentação abaixo da estrutura 
hierárquica do Ministério da Saúde. 

O levantamento de todas as unidades de 
serviços de saúde de Goiânia (Ver no anexo IV, relação 
das unidades com respectivos endereços),não nos 
deixa dúvidas com relação ao desenvolvimento do 
sistema que tanto promove a qualidade de saúde, 
como procura impedir a proliferação de doenças. De 
fato, são inúmeros problemas que o Sistema Único de 
Saúde tem que resolver na capital de Goiás, como de 
resto no país. Mas, não se pode negar que é o sistema 
mais democrático do mundo.  

A política pública do Sistema Único de Saúde 
(SUS) pública, paradoxalmente aproximou segmentos 
sociais num sistema realmente democratizante o 
atendimento médico/hospitalar/laboratorial, 
eliminando a política de segregação social de saúde 
pública. O movimento popular iniciado ainda no regime 
militar, foi duplamente capaz de pressionar o governo 
para: unificar a saúde pública federal, estadual e 



Revista Eletrônica da Faculdade Lions - Faclions 

 

RelfLions, Goiânia, v.1, n.1, p. 001-006, jan-jun, 2014 

- 5 - 

municipal, com a criação do SUS,  conquistado na 
Constituição promulgada no dia 05 de outubro de1988; 
e de forma velada uma vitória contra a política perversa 
do capitalismo ditatorial, que oferecia saúde apenas 
para o trabalhador brasileiro com carteira assinada, 
que por sua vez tinha seus dependentes com uma 
carteirinha do INAMPS (Instituto Nacional de 
Assistência Médica da Previdência Social, fundado em 
1974). 

Antes do SUS, a política de saúde pública, 
refletia a ideologia capitalista dominante em 
detrimento da população pobre, e dependente do 
assistencialismo das primeiras-damas de seus estados 
que faziam políticas nas chamadas Santas Casas de 
Misericórdia.  

Neste sentido, foi mais do que necessário o 
governo brasileiro, criar mecanismos dentro do SUS, 
que promovesse, protegesse e recuperasse a saúde, 
bem como as leis, normas e corpo técnico/científico, 
traduzidos na Anvisa em nível federal, Visa/estadual e 
Dvisa/municipal, além é claro, das unidades de saúde 
públicas. 

E com a fiscalização, formada por profissionais 
da saúde, concursados, a sociedade obteve avanços na 
mudança de parâmetros e de foco de atenção, uma vez 
que a vigilância concentra-se hoje nos 
estabelecimentos prestadores de serviços em saúde 
e/ou comerciantes de um modo geral, públicos ou 
particulares.  

Nessa questão é importante que a sociedade 
não só conheça a existência da Dvisa, suas atribuições, 
aonde acontecem os trabalhos de vigilância 
epidemiológica, sanitária e de infecção hospitalar, 
como se desdobram no cotidiano e sobretudo, 
entender a evolução desses órgãos em defesa do 
“consumidor” se comparada com outras épocas, aqui a 
analogia é com contexto de 1840, em Goiás, no que se 
refere a área de saúde pública. Basta analisarmos o 
primeiro texto sobre vigilância sanitária, que aparece 
na constituição de 1824, punindo não os 
estabelecimentos, mas o próprio povo.  

    De acordo com o relatório da Dvisa de 2009: 
a COMCIEAS, por decreto municipal tem como papel a 
desempenhar: elaborar, operacionalizar, implantar, 
executar o Programa Municipal de Prevenção e 
Controle de Infecção em estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde (EAS), bem como: Clínicas, 
Laboratórios, Hospitais, Postos de Saúde, Farmácias, 
enfim, qualquer Estabelecimento público e/ou privado 
que usa um determinado espaço físico para assistir ao 
paciente com relação a sua saúde. Conforme Portaria 
nº 1011/2008, em seu Artigo 1º,criou a Comissão 

Municipal de Controle de Infecção em 
Estabelecimentos de Saúde,  a partir de 1º de 
dezembro de 2008,  os vinte profissionais na área 
médica que compõem a mesma, não é remunerada, 
estão envolvidos pela paixão vocacional objetivando 
dar uma contribuição com relação ao sistema de 
proteção infecto-hospitalar, o órgão executor das 
deliberações tomadas em conjunto é uma das 
subdivisões do DVISA (Departamento de Vigilância 
Sanitária de Goiânia), isto é, a  Coordenação Municipal 
de Controle de Infecção em Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde ( COMCIEAS), criada como as 
funções de  Assessoria junto a DVISA, que por sua vez 
hierarquicamente está submetida a Secretaria de 
Saúde Pública desta capital. 

 

Conclusão 

 
O capitalismo selvagem ainda cria formas 

perversas que distanciam a ética profissional da saúde 
pública. Parafraseando o filósofo grego Sócrates, pode-
se afirmar que bastaria cada profissional exercer bem a 
sua função, para termos uma sociedade ética e justa. 
De modo que a sociedade, tem muita razão em 
reclamar da falta de ética nos serviços médicos. Para 
concluir esta razão social, fizemos a experiência de 
marcar uma consulta por telefone, esperar por um mês 
e no dia do atendimento o médico ainda chegou com 
quatro horas de atraso. Mas, se o paciente se atrasar 
perde a vez. Por outro lado, o exame de 
ultrassonografia da perna e a fisioterapia que tentamos 
marcar, estão sendo protelados e se espera notícias há 
dois anos. Dependendo do problema patológico, o final 
é a morte, para quem não depende do SUS, “ninguém” 
se importa com a dor alheia. A sociedade se 
escandaliza, mas por sua vez não reage, porque nada 
conhece da legislação. 

Porém, finalizamos com depoimentos nada 
animadores de que também, não há investimentos em 
laboratórios, pesquisas, bibliotecas, equipamentos 
tecnológicos da medicina, e muito menos na 
capacitação continuada dos profissionais. Depois de se 
passar num concurso, o profissional da área de saúde, 
procura trabalhar na remediação...Quando na verdade, 
todo esforço deveria estar focado nos projetos de 
médicos da família, na prevenção, na educação de toda 
a sociedade para cuidar de si e da coletividade. 

Comprovamos que muitos serviços do SUS são 
eficientes e funcionam muito mais pelo esforço dos 
funcionários e a ética de inúmeros profissionais da área 
médica, neste artigo o exemplo é a Dvisa. Porém, o 
heroísmo de um e outro, na rede pública, não se 
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compara com o padrão de qualidade da instituição 
privada médico/hospitalar e laboratorial, o que deixa o 
SUS dependente do privado. 

Portanto, pode-se concluir que o trabalho de  
fiscalização da Coordenação Municipal de Controle de 
Infecção em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, 
evita a ação devastadora dos vermes, sobretudo do 
capitalismo, que atrás de grandes lucros em detrimento 
da saúde pública, pouco se importa com a vida 
humana. 
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Resumo: Este artigo discute os impactos de um empreendimento turístico nas comunidades locais por 
meio de um estudo de caso da Fazenda Santa Branca Ecoturismo localizada no município de Teresópolis 
-GO. A metodologia da pesquisa envolveu observação direta na Fazenda, além de entrevistas semi-
estruturadas com representantes deste empreendimento, do Poder Público local e de lideranças 
comunitárias. Essas entrevistas buscaram captar as percepções desses atores quanto às ações da Fazenda 
Santa Branca Ecoturismo e seus impactos na comunidade local. Concluiu-se que há um impacto positivo 
causado pela Fazenda Santa Branca Ecoturismo á comunidade de Teresópolis e que o empreendimento 
almeja um desenvolvimento mais sustentável devido as suas ações serem ainda pouco expressivas. 

 

Palavras-chave: responsabilidade socioambiental, desenvolvimento sustentável, comunidade, 
ecoturismo 

 

Abstract: This article discusses the impacts of a tourism in local communities through a case study of 
Fazenda Santa White Ecotourism located in the municipality of Teresopolis-GO. The research 
methodology involved direct observation on the Farm, and semi-structured interviews with 
representatives of this endeavor, the Local government and community leaders. These interviews sought 
to capture the perceptions of these actors regarding the actions of Fazenda Santa White Ecotourism and 
its impacts on the local community. It was concluded that there is a positive impact caused by Fazenda 
Santa White Ecotourism community will Teresopolis and that the project aims to develop more 
sustainable because their actions are still not expressive. 
 
Keywords: environmental responsibility, sustainable development, community, ecoturismo
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Introdução 

 

Com base nos estudos dos impactos do 
turismo, percebe-se, cada vez mais, a importância 
de planejar-se e desenvolver-se o turismo de 
forma sustentável, evitando-se, assim, a 
exploração desenfreada dos recursos em que 
apenas o lucro e a satisfação dos turistas sejam 
objetivados. O desenvolvimento do turismo em 
bases sustentáveis consiste no atendimento das 
necessidades dos turistas atuais e das regiões 
receptoras e, ao mesmo tempo, na proteção local 
e no fomento de oportunidades para o futuro. 
Busca-se, assim, o desenvolvimento do turismo 
sustentável caracterizado por uma melhoria de 
qualidade de vida das populações humanas, sem 
causar necessariamente um aumento da 
quantidade de recursos consumidos (Edres, 1998). 

Os administradores de empreendimentos 
turísticos devem contemplar o planejamento e a 
administração das unidades produtoras de 
serviços no contexto do seu ambiente. Em um 
empreendimento turístico, deve-se considerar as 
consequências que ele poderia criar no meio 
ambiente e, diante disso, programar ações de 
responsabilidade socioambientais. Na busca da 
sustentabilidade, é preciso um esforço conjunto 
de empresários, governo e comunidades locais 
para empreender ações efetivas que resultem 
num ambiente natural e social adequado ao 
desenvolvimento do turismo. 

Quando se trata de desenvolvimento 
sustentável, não se pode descartar a questão da 
responsabilidade social, que é uma das vertentes 
desse tipo de desenvolvimento (Melo Neto e 
Froes, 1999). Vale destacar que, quando empresas 
privadas desenvolvem ações que contribuem para 
o desenvolvimento sustentável, nomeia-se essa 
atitude de responsabilidade social empresarial. E 
ainda: as empresas atuam na dimensão social do 
desenvolvimento sustentável quando participam 
de ações sociais que beneficiem a comunidade 
onde estão inseridas e concorrem para minimizar 
os impactos ambientais decorrentes da atividade 
que exercem. 

Este projeto busca investigar os impactos, 
econômicos e socioambientais que a Fazenda 
Santa Branca reflete no município de 
Teresópolis(GO), sendo  que esta foi escolhida por 
sua representatividade no cenário turístico 
goiano. 

 O empreendimento fica localizado no 
município de Teresópolis(GO) a uma distancia de 
apenas 27 km do município de Goiânia (GO); tendo 
como missão o desenvolvimento do turismo 
responsável e sustentável. 

Entre os impactos econômicos positivos 
potenciais do turismo em um destino tem-se:a 
geração de divisas e o equilíbrio da balança de 
pagamentos; o aumento da distribuição de renda; 
a redução do desemprego; o aumento do 
recolhimento de impostos diretos e indiretos. 
Como impactos negativos deve-se considerar, 
entre outros:o risco de inflação local; o desvio de 
mão de obra para o setor turístico, ocasionando 
problemas no desenvolvimento de outros setores 
econômicos; a evasão de divisas por causa da 
remessa de lucros ao exterior no caso de 
empreendimentos estrangeiros; além da 
especulação imobiliária. 

Diante deste cenário este projeto visa 
compreender como a empresa e a atividade 
turística ali praticada impactam a comunidade de 
Teresópolis (GO), se beneficia ou prejudica. Se 
contribui para a valorização do local e de seus 
moradores e se adota ações de responsabilidade 
social. Eis as indagações que o projeto busca 
responder com base na percepção dos 
representantes do Poder Público local, da 
comunidade e dos gestores do empreendimento. 
 

Material e Métodos 

 

De acordo com a classificação sugerida por 
Vergara (2000), a presente pesquisa, com relação 
aos fins, é tanto exploratória já que aborda 
questões ainda pouco trabalhadas na 
literatura,quanto descritiva na medida em que visa 
a descrever as percepções e expectativas dos 
representantes do Poder Público, das lideranças 
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comunitárias e da Fazenda Santa Branca 

(Teresópolis-GO) acerca dos impactos causados 
pela presença do empreendimento no município e 
das ações de responsabilidade social 
desenvolvidas pelo empreendimento.´ 

A metodologia de pesquisa baseou-se em 
uma abordagem qualitativa. Quanto aos meios, no 
primeiro momento foi efetuado inicialmente o 
levantamento e a revisão bibliográfica dos 
principais trabalhos existentes para a 
fundamentação teórico-conceitual que 
forneceram informações relevantes relacionadas 
com o tema estudado: impactos econômicos, 
ambientais e sociais do turismo, desenvolvimento 
sustentável, responsabilidade social. 

No segundo momento foi realizado a 
pesquisa de campo que abrangeu a comunidade 
de Teresópolis, município-sede do 
empreendimento, além do próprio 
empreendimento. As entrevistas utilizadas foram 
as semiestruturadas objetivando conhecer como 
eles percebem a Fazenda Santa Branca e seus 
impactos. A perspectiva será entrevistar os 
representantes do Poder Público local, os gestores 
da Fazenda Santa Branca e os moradores 
apontados como líderes comunitários formais e 
informais.  

No terceiro momento após a coleta dos 
dados, as informações foram analisadas, 
buscando-se verificar o Impacto econômico e 
socioambiental que a Fazenda Santa Branca 
reflete no município de Teresópolis (GO). 

 
Resultados e Discussão 

 

Vários autores, como Ruschmann 
(1997:34), sustentam que os impactos do turismo 
dizem respeit “à gama de modificações ou à 
sequência de eventos provocados pelo processo 
de desenvolvimento turístico nas localidades 
receptoras. são consequência de um processo de 
interação entre turistas, comunidade e meios 
receptores”. É importante ressaltar que a 
atividade turística pode causar agressões e 
alterações socioculturais nas comunidades 

anfitriãs, desigualdades no padrão econômico 
local e danos irreversíveis aos recursos naturais. 
Eis a assertiva de Vieira Filho (2005:3): 
O fenômeno do turismo pode impactar as 
sociedades locais de diferentes formas e trazer 
como consequência tanto a degradação como a 
conservação e revitalização do ambiente e 
patrimônio das regiões de destino. Os impactos 
podem ser considerados “positivos” ou 
“negativos”, dependendo do ponto de vista em 
questão. [...] Muitas vezes é difícil separar os 
impactos ocasionados pelo turismo das influências 
devidas a outros fatores. 

 
Ruschman (1997), Vieira Filho 

(2005),alertam para os possíveis impactos 
ambientais, econômicos e socioculturais que 
podem ocorrer nos destinos turísticos. 

Entre os principais impactos ambientais 
positivos decorrentes da atividade turística, 
destacam-se: a melhoria da qualidade ambiental, 
pela utilização de modernas tecnologias e outras 
facilidades; a conservação e a preservação de 
áreas naturais como parques, florestas e mangues, 
de sítios arqueológicos e históricos , pela criação 
de planos e programas; os melhoramentos na 
infraestrutura com a construção de estradas, 
aeroportos, terminais rodoviários, saneamento 
básico, os investimentos empresariais em medidas 
preservacionistas. 

Como impactos ambientais negativos, tem-
se: a poluição das águas em razão do lançamento 
de águas residuais diretamente em rios próximos 
ou em áreas costeiras; o comprometimento do 
lençol freático pela ausência de um sistema de 
tratamento de esgoto; as poluições do ar e sonora 
geradas pelo excesso de visitantes e de veículos 
automotores nas localidades turísticas; a poluição 
visual em consequência de uma arquitetura em 
desarmonia com o estilo local e com a paisagem 
natural; a compactação e erosão do solo; o 
assoreamento de rios, represas e lagos; a perda de 
mata ciliar, acarretando o desmoronamento de 
terras e a sedimentação dos leitos dos rios; a perda 
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de vida da flora e da fauna nos habitats selvagens 
e o lixo. 

Como impactos econômicos positivos 
potenciais do turismo em um destino tem-se:a 
geração de divisas e o equilíbrio da balança de 
pagamentos; o aumento da distribuição de renda; 
a redução do desemprego; o aumento do 
recolhimento de impostos diretos e indiretos. 
Como impactos negativos deve-se considerar, 
entre outros: o risco de inflação local; o desvio de 
mão de obra para o setor turístico. 

O turista, para consumir o produto, precisa 
estar no local de consumo. Assim, significa que a 
comunidade receptora entrará em contato com 
pessoas estranhas, muitas vezes com modos de 
vida bastante diversos, portadoras de algo mais do 
que apenas o poder de compras; trazem, pois, um 
peculiar modo comportamental. Assim, esse 
contato da população local com os turistas resulta 
no estabelecimento de uma relação em que 
podem ocorrer mudanças socioculturais, 
principalmente na sociedade visitada na estrutura 
familiar, no estilo de vida, nas manifestações 
artísticas, em cerimônias tradicionais, no sistema 
de valores, no comportamento individual, enfim 
em toda a organização social.Muitas dessas 
mudanças podem implicar prejuízos para os 
autóctones, mas também podem granjear um 
mecanismo de transformação social pela melhoria 
de qualidade de vida da população. 

As principais contribuições socioculturais 
da atividade turística comumente observadas são: 
a melhoria da qualidade de vida e o aumento da 
mobilidade social da população local por meio da 
geração de empregos e renda; a valorização e 
preservação do patrimônio histórico; a valorização 
do artesanato, da herança cultural folclore, 
religião, artes de modo geral; a valorização de 
hábitos e costumes que já haviam caído em 
desuso; a melhoria das infraestruturas básicas e o 
apoio ao turismo, beneficiando diretamente os 
moradores. Por outro lado, constituem-se em 
possíveis interferências dos turistas nas 
comunidades visitadas: a cópia de novos hábitos 
de consumo e comportamento; alterações na 

moralidade; aumento da prostituição, 
criminalidade, violência e do uso de drogas; a 
proliferação/transmissão de doenças, 
principalmente doenças tropicais endêmicas; a 
“comoditização” e consequente vulgarização das 
manifestações culturais, que passam a ser 
produzidas para o consumo; a xenofobia; a 
transformação de hábitos sociais locais 
perturbando e modificando as normas já 
estabelecidas; a descaracterização do artesanato; 
a destruição do patrimônio histórico, causada por 
atos de vandalismo, depredações e grande 
circulação de veículos; o surgimento de “guetos” 
luxuosos em lugares onde predomina a pobreza e 
outros problemas sociais. 

Os administradores de empreendimentos 
turísticos como a Fazenda Santa Branca 
Ecoturismo devem contemplar o planejamento e a 
administração das unidades produtoras de 
serviços no contexto do seu ambiente. Em um 
empreendimento turístico, deve-se considerar as 
consequências que ele poderia criar no meio 
ambiente e, diante disso, programar ações de 
responsabilidade socioambientais. Na busca da 
sustentabilidade, é preciso um esforço conjunto 
de empresários, governo e comunidades locais 
para empreender ações efetivas que resultem 
num ambiente natural e social adequado ao 
desenvolvimento do turismo. 

Quando se trata de desenvolvimento 
sustentável, não se pode descartar a questão da 
responsabilidade social, que é uma das vertentes 
desse tipo de desenvolvimento(Melo Neto e Froes, 
1999).Vale destacar que, quando empresas 
privadas desenvolvem ações que contribuem para 
o desenvolvimento sustentável, nomeia-se essa 
atitude de responsabilidade social empresarial. E 
ainda: as empresas atuam na dimensão social do 
desenvolvimento sustentável quando participam 
de ações sociais que beneficiem a comunidade 
onde estão inseridas e concorrem para minimizar 
os impactos ambientais decorrentes da atividade 
que exercem. 

 Dessa maneira, adotar um 
comportamento que vai além do exigido 
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legalmente contribui para fidelizar os clientes 
fator-chave diante da concorrência em nível 
mundial. Atualmente não basta oferecer bons 
produtos e tratar de forma ética os parceiros e 
fornecedores para ter-se uma boa imagem no 
mercado, pois este exige que as empresas 
empreendam ações voltadas à área de recursos 
humanos e à comunidade onde se inserem. 
Surgiram, então, novos modelos de organizações, 
ou seja, empresas preocupadas com as questões 
sociais e que desenvolvem processos de 
responsabilidade social. De acordo com o Instituto 
ETHOS: 

 
A empresa é socialmente responsável quando vai 
além da obrigação de respeitaras leis, pagar 
impostos e observar as condições adequadas de 
segurança e saúde para os trabalhadores, e faz isso 
por acreditar que assim será uma empresa melhor 
e estará contribuindo para a construção de uma 
sociedade mais justa. 
 

A responsabilidade social corporativa 
envolve ações relacionadas com todos os 
stakeholders de uma organização, abrangendo 
tanto o público interno quanto o externo. O 
público interno de uma empresa é constituído de 
acionistas, funcionários e dependentes e das ações 
de responsabilidade social cabíveis. Nesse caso, 
compreendem transparência na comunicação 
organizacional, programas de capacitação e 
qualificação dos empregados e de participação nos 
lucros, entre outras iniciativas que visem 
beneficiar esses atores. Já o público externo de 
uma organização compreende governo, 
fornecedores, clientes e comunidade, a qual, 
normalmente, é o principal alvo das ações de 
responsabilidade social corporativa. Além da 
seleção de fornecedores socialmente responsáveis 
e da adoção de programas de excelência no 
atendimento, podem ser desenvolvidas ações nas 
áreas de educação, saúde, assistência social, 
ecologia, geração de empregos, qualidade no 
atendimento e seleção de fornecedores 

socialmente responsáveis, entre outras (Melo 
Neto e Froes, 1999). 

O turismo é potencialmente um 
instrumento de responsabilidade social das 
empresas. Por meio dele e das empresas do ramo, 
os benefícios decorrentes dessa atividade podem 
contribuir para amenizar os grandes problemas 
sociais brasileiros.  

A atividade turística deve primar pelo 
desenvolvimento integrado mediante ações 
conjuntas entre o Poder Público a iniciativa 
privada e as Organizações Não Governamentais 
(ONGs) que objetivem beneficiar as populações 
das cidades envolvidas. A cadeia produtiva do 
turismo necessita considerar a sua relação com o 
meio ambiente. Dessa forma, uma atividade 
turística de qualidade depende diretamente de 
uma atitude mais responsável, social, cultural e 
ambientalmente, das empresas inseridas no 
contexto. Para que possa haver uma gestão social 
do turismo de qualidade, algumas ações devem 
ser consideradas, tanto por parte da iniciativa 
privada, quanto dos gestores públicos: avaliar a 
oferta da mão de obra local de modo que seja 
suficiente para atender à demanda turística; 
construir entre a população local conscientização 
ambiental, capacitação e qualificação adequada 
para o trabalho; proporcionar a participação de 
todos os setores da sociedade no processo 
turístico; estimular a produção e o consumo de 
produtos regionais; reverter a porcentagem do 
dinheiro recebido com a atividade turística para 
atividades sociais e ambientais; conservar energia 
e água; tratar a água utilizada de maneira a não 
causar poluição, entre outras (Ribeiro e Lacorte, 
2007). Desse modo o ecoturismo tem que ser 
predominante e desenvolvido em sua essência. 
Segundo a Embratur (Instituto Brasileiro de 
Turismo) 
O Ecoturismo é um segmento da atividade turística 
que utiliza de forma sustentável o patrimônio 
natural e cultural, incentiva sua conservação e 
busca a formação de uma consciência 
ambientalista através da interpretação do 
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ambiente, promovendo o bem estar das 
populações envolvidas. 

O ecoturismo é uma atividade sustentável e, por 
se preocupar com a preservação do patrimônio 
natural e cultural, diferencia-se do turismo 
predatório. É uma tendência mundial em 
crescimento e responde a várias demandas: desde 
a prática do esporte radical ao estudo científico 
dos ecossistemas. 

Os principais objetivos do Ecoturismo: 
• promover e desenvolver turismo com 

bases cultural e ecologicamente sustentáveis; 
• promover e incentivar investimentos em 

conservação dos recursos culturais e naturais 
utilizados; 

• fazer com que a conservação beneficie 
materialmente comunidades envolvidas, pois 
somente servindo de fonte de renda alternativa 
estas se tornarão aliadas de ações 
conservacionistas; 

• ser operado de acordo com critérios de 
mínimo impacto para ser uma ferramenta de 
proteção e conservação ambiental e cultural; 

• educar e motivar pessoas através da 
participação e atividades a perceber a importância 
de áreas natural e culturalmente conservadas. 

 
 

Situado a 27km de Goiânia e a 20 km de 
Anápolis , o município de Teresópolis  está 
localizado na região Metropolitana de Goiânia 
numa área de 106,976km² com 100% inserido na 
APA( Área de Proteção Ambiental). O acesso ao 
município é feito pela rodovia federal BR-153. 

De acordo com o Censo-2010 realizado 
pelo IBGE- Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, sua população era de 6.562 
habitantes.As principais atividades econômicas do 
município são a produção agropecuária orgânica e 
o Ecoturismo.  

A Unidade Agroecológica Fazenda Santa 
Branca está situada a 40 km de Goiânia-Goiás, a 
120 km de Brasília, Distrito Federal e a 20 km de 
Anápolis, Goiás. Está localizada na latitude 16° 25’ 

06” Sul e longitude 49° 05’ 30” Oeste (Figura 2), em 
uma região onde predominam os últimos 
remanescentes de vegetação do chamado “Mato 
Grosso goiano”.A Unidade, que possui 680 
alqueires, dos quais 230 estão destinados a área 
de lazer,tem em seu interior sete nascentes, sendo 
cortada pelo Ribeirão João Leite, manancial de 
água potável que abastece a Capital Goiânia. A 
Unidade, de acordo com a legislação federal, é 
uma Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN), e está localizada nos limites da Área de 
Proteção Ambiental (APA) da bacia do Ribeirão 
João Leite. No que concerne à definição dessas 
áreas dentro do “Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC)”, a lei 9985, de 
18 de julho de 2000. 

Os representantes do Poder Público local 
foram procurados porém não quiseram realizar á 
entrevista, por circunstâncias políticas com o 
proprietário da Fanzenda.As lideranças 
comunitárias que foram entrevistados 
enfatizaram os benefícios econômicos e 
financeiros advindos da Fazenda Santa Branca 
Ecoturismo,como a geração de emprego e renda, 
o aumento da arrecadação de impostos, a 
melhoria no nível de vida da população. No 
aspecto social, foi apontado impacto 
significativo.Observou-se que os colaboradores 
que trabalham no empreendimento são 
moradores do município de Teresópolis. 

No plano ambiental, não houve queixas, 
muito pelo contrário só elogios, segundo o 
morador Joelson 
Moreira(estudante),Freqüentador da Santa 
Branca diz que o Empreendimento elevou o grau 
de consciência da população pois sempre está 
realizando palestras na Fazenda sobre a 
importância da sustentabilidade , e  também não 
foram apontados maiores prejuízos ambientais 
decorrentes da presença da Fazenda Santa Branca 
Ecoturismo no município. 

O Sr. Aldario gerente geral da Fazenda 
evidenciou os benefícios econômicos na 
comunidade relacionados diretamente com a 
presença do empreendimento no município de 
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Teresópolis. Assim, geração de emprego foi o 
principal benefício apontado, com um percentual 
de 100% de mão de obra local empregada. Não se 
indicaram quaisquer prejuízos ou situação 
negativa decorrentes da presença da Fazenda 
Santa Branca Ecoturismo no município. 

 Segundo entrevista das lideranças 
comunitárias e dos representantes do Poder 
Público, conclui-se que o relacionamento 
existente entre o empreendimento e os órgãos 
públicos não é bom, Seu Aldario gerente geral do 
empreendimento não quis comentar muito o 
assunto, mas a Srª Luciane Pacheco moradora e 
empresaria na região diz que a prefeitura deixou a 
desejar , não apoiou o turismo e não apoiava as 
ações da Fazenda Santa Branca , disse também 
que na Fazenda havia uma escola rural que deixou 
de existir por falta de incentivo da prefeitura entre 
outros projetos, porém apoiava a Fazenda Santa 
Branca na maioria de suas ações pois ela tinha um 
interesse muito grande no desenvolvimento do 
município, estando a Fazenda sempre “aberta” a 
conversações, solicitações e visitas previamente 
agendadas.  

As lideranças comunitárias entrevistadas 
conforme o Sr.Silvio Pereira Lima gerente de um 
estabelecimento afirmou que há um 
relacionamento muito mais estreito entre a 
comunidade e a Fazenda Santa Branca Ecoturismo 
como a disponibilidade de transporte para a 
população que quiser freqüentar o complexo 
assim como oferece o terreno para o plantio para 
a população oferecendo 70% de lucro. 

Porém os moradores entrevistados 
afirmaram não conhecer nenhum projeto cultural 
ou sócio-cultual que a Fazenda Santa Branca 
desenvolva dentro do município e em que a 
comunidade participe ou dele se beneficie e 
sugeriram algumas ações que poderiam ser 
desenvolvidas pelo empreendimento que seriam 
fundamentais para melhorar a relação com a 
comunidade, como oferecer o espaço físico da 
Fazenda para divulgação da cultura local. 

Sr.Aldario em sua entrevista apontou que A 
Fazenda Santa Branca não tinha se antenado para 

ainda para esse tipo de questão e que não tinha 
nenhum dado referente essa questão, porém 
enfatiza a importância da Fazenda Santa Branca 
Ecoturismo para o município de Teresópolis e cita 
que todos os 43 (quarenta e três) funcionários e a 
grande maioria dos serviços de lazer, alimentação 
e hospedagem do Empreendimento são 
terceirizados para os moradores do município de 
Teresópolis. Diz também que todos os produtos 
consumidos pelo empreendimento são de 
fornecedores situados no município ou seja a 
Fazenda tem uma grande preocupação em 
contribuir para o desenvolvimento de base local.  

Eis as ações e/ou práticas de 
responsabilidade social adotadas pela Fazenda 
Santa Branca Ecoturismo seus stakeholders 

(fornecedores, governo, clientes, colaboradores e 
acionistas) e indicadas pelos entrevistados: 
aquisição de produtos locais com vistas ao 
desenvolvimento do comércio local; pagamento 
de todos os impostos inerentes à atividade 
econômica da empresa; investimentos em 
qualificação ; oferta de cursos de capacitação e 
assistência aos funcionários; re-investimento do 
lucro e desenvolvimento da região. Além disso, a 
Fazenda atua como disseminador de conceitos de 
preservação ambiental. 

 
Conclusões  

 

  Se Percebe que muito se fala sobre 
desenvolvimento sustentável, turismo 
responsável e outros termos, mas a adoção de 
políticas e de condutas que levem a esse objetivo 
é ainda incipiente. No caso da Fazenda Santa 
Branca Ecoturismo, a preocupação com a 
conservação e a preservação do ambiente natural, 
da flora e da fauna configura-se na prática de 
responsabilidade social mais evidente; porém são 
ações que beneficiam indiretamente a 
comunidade visto que os moradores não usufruem 
pouco dos benefícios de uma natureza preservada 
que se restringe aos limites do empreendimento. 

Uma consideração a ser feita diz respeito à 
valorização não apenas das manifestações 
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culturais locais, mas daqueles que a mantêm viva. 
Observou-se através de entrevista com seu 
gerente geral que a Fazenda Santa Branca 
Ecoturismo tem impactos positivos diretos no 
município porém de maneira não planejada.  

Diante dos dados e das análises 
apresentadas neste artigo, é possível afirmar que 
a Fazenda Santa Branca Ecoturismo objetiva um 
desenvolvimento mais sustentável e sua presença 
no município impacta positivamente a 
comunidade. Porém também poderia ser mais 
efetiva a sua contribuição para o desenvolvimento 
equilibrado da localidade. Apesar de apresentar 
boas práticas no que se refere a minimizar os 
impactos decorrentes de suas atividades, o 
empreendimento ainda não pode ser considerado 
uma empresa socialmente responsável e suas 
ações não impactam significativamente a 
comunidade onde está inserido. Percebeu-se uma 
preocupação dos gestores do empreendimento 
com a adoção de mais ações de responsabilidade 
social.  

As ações da Fazenda Santa Branca 
Ecoturismo designadas como de responsabilidade 
socioambiental são ainda tímidas. Vale lembrar 
que uma empresa socialmente responsável e que 
exerce verdadeiramente o seu papel participa de 
ações sociais, investiga as necessidades e busca 
minimizá-las, o que não é o caso do 
empreendimento em tela. 

Considera-se que a ausência de parcerias 
envolvendo tanto o setor privado quanto o público 
dificulta a implementação de ações mais concretas 
e abrangentes por parte da Fazenda Santa Branca 
. Apesar do Poder Público ter deixado a desejar, 
com um péssimo relacionamento com o 
empreendimento, notou-se certa apatia de seus 
representantes em relação a possíveis ações que 
venham beneficiar relevantemente o município e 
sua população. Observou-se que os impactos 
causados pela Fazenda Santa Branca , com base na 
percepção da comunidade  são positivos e que os 
gestores públicos locais ainda não perceberam a 
oportunidade de crescimento municipal e 
melhoria da qualidade de vida dos moradores 

decorrentes de uma presença mais efetiva de um 
empreendimento do porte da Fazenda Santa 
Branca em seus limites. 

Por fim, percebeu-se que apesar de ter 
uma influencia positiva e direta no município os 
gestor do empreendimento têm consciência da 
necessidade de melhorar e ampliar as ações 
atualmente desenvolvidas pelo empreendimento 
que beneficiam a comunidade local.   
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Resumo: Este artigo tem o propósito de analisar e diagnosticar o crime de roubos a postos de 
combustíveis na capital São Luís. A pesquisa caracterizou-se como descritiva e exploratória. Foram 
analisados 156 registros de roubos no ano de 2011. Apresentam-se teorias sobre o crime e o roubo sob 
a ótica do código penal. Por meio da análise dos casos registrados foi possível identificar a freqüência 
do número de roubos durante os meses, dia da semana, hora e local e o modus operandi, como forma 
de entender o comportamento criminoso. Observou-se na maioria dos casos de roubos o uso de arma 
de fogo por dois autores, tendo em vista a subtração do dinheiro, com o uso da motocicleta. Mostrou-
se a importância dos guardiões, como forma de prevenir e reprimir o crime. 
 
Palavras-chave: Roubos; Modus operandi; Guardiões. 
 
 
Abstract: This article has the purpose of analyzing and diagnosing the crime of robbery at gas stations in 
São Luís. The survey was characterized as descriptive and exploratory. Was analyzed 156 registers of 
robberies in 2011. Present theories about crime and robbery from the perspective of the penal code. 
Through analysis of registered cases was possible to identify the frequency of the number of robberies 
during the month, day of week, time and place and modus operandi, as a means to understand the 
criminal behavior. It was observed in most cases of robberies the use of the firearm by two authors, in 
view of the subtraction of money with the use of the motorcycle. Showed the importance of the 
guardians as a means of preventing and suppressing the crime. 
 

Key-words: Robberies, Modus operandi; Guardians. 
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Introdução  

A cidade de São Luís, capital do estado do 
Maranhão, está localizada na região norte do 
estado e ao nordeste do País, é mundialmente 
conhecida pelo maior conjunto arquitetônico de 
azulejos portugueses, sua região central possui um 
acervo arquitetônico colonial avaliado em cerca de 
3.500 prédios, com ruas estreitas pavimentadas 
por pedras ao longo de toda região do centro 
histórico. Tombada em 1997, pela UNESCO – 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura – como Patrimônio Cultural da 
Humanidade, têm uma população estimada, 
segundo censo populacional de 2010 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 
2010), no total de 1.014.837 habitantes.  

Nas últimas décadas São Luís tem 
apresentado um crescimento enorme de sua 
população, trazendo consigo não só o 
desenvolvimento econômico, mas também os 
reflexos da violência. Percebeu-se então, através 
dos registros policiais nos dois últimos anos, do 
Centro Integrado de Operações de Segurança – 
CIOPS (MARANHÃO, 2012), o aumento no número 
de ocorrências de roubos a postos de combustíveis 
no ano de 2011, uma vez que, em 2010 houve 
somente 66 casos, registrando no ano posterior 
156 roubos, representando o aumento no 
percentual de 136%, mais do que o dobro em 
relação ao ano antecessor. 

Nesse sentido, verificou-se a necessidade 
de analisar o crescente número de casos de roubos 
no município de São Luís, a fim de compreender a 
causa desse comportamento criminoso. Essa 
análise servirá também, na forma de subsídio, 
junto aos órgãos de segurança pública no sentindo 
de fazer um planejamento apropriado para o 
emprego de recursos humanos e materiais que lhe 
são disponibilizados, fazendo a correta prevenção 
e repressão do crime, na buscar da redução desses 
delitos. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, 
definiu-se como problema: É possível identificar 
padrões e tendências a partir da análise de 

ocorrências de roubos a postos de combustíveis, 
com a finalidade de prevenir e reduzir o crime? 

Assim o presente estudo teve por objetivo 
geral: analisar e diagnosticar padrões e tendências 
de roubos a postos de combustíveis na cidade de 
São Luís do Maranhão, como forma de reprimir 
esses delitos. Os objetivos específicos são: 
demonstrar a freqüência mensal de roubos a 
postos de combustíveis em 2011; demonstrar a 
freqüência por dia da semana, hora e local; e 
demonstrar a circunstancia em que ocorreu o 
crime como: quantidade de autores, instrumento 
utilizado na prática do crime, meios de fuga e 
objetos subtraídos.  

Para fundamentar este artigo foram 
expostas algumas das ‘teorias criminais’, como 
forma de enriquecer este estudo, são elas: a 
‘teoria da escolha racional’, a ‘teoria da atividade 
rotineira’ e a ‘teoria de padrões criminais’. Foi 
tratada a questão do ‘deslocamento do crime’ no 
modelo de ‘prevenção situacional do crime’, assim 
como, a necessidade dos ‘guardiões’ nos postos de 
combustíveis, como forma de combater a ação de 
criminosos. É apresentado o crime de roubo sob a 
ótica o Código Penal Brasileiro e seus agravantes. 
Por fim apresento as definições de ‘postos de 
combustíveis’ e modus operandi, sendo de suma 
importância para a conclusão desse trabalho. 

 Apresentam-se as seguintes hipóteses 
para este trabalho: Se identificar o número mensal 
de crimes em 2011, então é possível perceber o 
‘deslocamento temporal’ do crime assim como o 
mês de maior e menor incidência de roubos; Se 
identificar maior freqüência de crimes por dia da 
semana, hora e local, então é possível perceber os 
padrões criminais. Se identificar o modus operandi, 
então é possível estabelecer o comportamento 
criminoso dos autores. 

 
Teorias criminais 

Souza e Junior (2009) citado por Bohm 
(2001) ressaltam que uma teoria sobre o crime 
pode explicar o relacionamento do 
comportamento criminal com certos objetos, 
mecanismos ou procedimentos e que algumas 
dessas teorias afirmam que o crime faz parte da 
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natureza humana, ou seja, o homem tem uma 
tendência natural a cometer um crime, de acordo 
com a oportunidade que lhe é ofertada. Neste 
entendimento Souza e Junior (2009) defendem 
também que algumas teorias mencionam que as 
pessoas são livres para fazer qualquer coisa que os 
satisfaça, enquanto que outras assumem que os 
seres humanos são determinados por forças muito 
além de seu controle. Observa-se, portanto, que 
diversos fatores podem contribuir para 
aparecimento do comportamento criminoso. 

A conduta criminal resulta de uma escolha 
racional do indivíduo de acordo com os benefícios 
e custos de se cometer o crime. Moraes (2009) 
citado por Cornish e Clarke (1986) argumenta, 
segundo a ‘teoria da escolha racional’, que um dos 
aspectos que podem explicar a vinculação entre o 
lugar e o evento criminoso é que os delinqüentes 
calculam racionalmente custos e benefícios tanto 
dos atos criminosos como outro fato qualquer. 
“[...] criminosos realizam escolhas sobre quando, 
onde, quanto e contra quem irão cometer um ato 
criminoso, tendo por parâmetros obtidos sobre o 
ambiente e objetivo [...]” (MORAES, 2009, p.14). 
Com base nessa afirmativa, podemos então dizer 
que criminosos ao realizarem um roubo existe por 
traz todo um planejamento idealizado para o 
sucesso de sua ação delituosa, tendo um cuidado 
redobrado para não ser pego, de acordo com as 
condições ambientais.  

Souza e Junior (2009) citado por Maca 
(2007) descrevem que a ‘teoria da escolha 
racional’, no campo da segurança pública, é 
aplicado por meio de mecanismos que previnam a 
fácil disponibilização de alvos potenciais, ou, que 
permitam condições de proteção sobre a vítima, 
aumentando a dificuldade de acesso e diminuindo 
os prováveis benefícios para o criminoso. Por meio 
dessa justificativa é importante destacar o uso de 
‘guardiões’ em postos de combustíveis, com o 
objetivo descontinuar a ação do criminoso.  

O ‘teoria da atividade rotineira’, segundo 
Moraes (2009) citado por Cohen e Felson (1979), é 
definida por meio do seguinte aspecto, onde 
descreve que para ocorrer um crime é necessária 

a participação de três elementos centrais: a 
motivação do indivíduo, a existência de um alvo 
apropriado e a falta de uma segurança adequada. 
Essa teoria vem demonstrar o meio pelo qual os 
criminosos utilizam para descobrir alvos e 
oportunidades para a realização de crimes, ou seja, 
as oportunidades são as condições necessárias 
para a ocorrência do crime e servem como uma 
motivação para o ofensor. 

Outra teoria que auxilia no processo da 
análise explicativa da distribuição dos crimes em 
local maior probabilidade em ocorrer um delito é 
explicada pela ‘teoria dos padrões criminais’, onde 
Moraes (2009) citado por Brantingham (1993) 
afirma que o indivíduo age racionalmente e 
observa os lugares que não possuem os guardiões, 
exercendo influência na distribuição dos eventos 
criminais no tempo e no espaço. Portanto o autor 
propõe que a distribuição entre o espaço e o 
tempo de ocorrências criminais, na ausência de 
‘guardiões’, permitirá apresentar um padrão de 
crimes em uma determinada área ou localidade. 

O ‘guardião’ é definido por Souza e Junior 
(2009), sob a ótica da segurança pública, como 
uma pessoa ou grupo de pessoas que estejam no 
local, mas também por algum tipo de sistema de 
segurança que vigie o ambiente e impeça a ação 
criminosa, como: alarmes, câmeras de filmagem, 
uma pessoa, ou seja, são todos os objetos, 
tecnológicos ou não, que existem para inibir o 
crime, assim como, o papel das pessoas, na forma 
de policiais, seguranças, porteiros, vizinhos, etc. 
Portanto quando há a ausência desses ‘guardiões’, 
os alvos corre um risco muito grande de um ataque 
criminoso.  

 
 
 
Prevenção situacional do crime 

O objetivo da ‘prevenção situacional de 
crimes’ segundo menciona Souza e Junior (2009) 
citado por Clarke (2008) é a de criar condições não 
favoráveis ao acometimento de crimes, no entanto 
essa afirmação deixa bem claro que essa técnica 
deve ser aplicada para dificultar a ação do 
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criminoso, num determinado momento e 
ambiente. Afirma ainda que, as características 
físicas e sociais do ambiente, assim como as 
oportunidades nele encontradas, são 
determinantes na decisão dos ofensores em 
delinqüirem. Sob este pretexto Souza e Junior 
(2009) aduz que a escolha racional por si só não é 
suficiente para induzir um indivíduo ao crime 
quando ele, normalmente, não tem disposição a 
esse comportamento. 

Um dos princípios que deve ser 
considerado sempre que a prevenção situacional 
for a opção adotada para que se possa ter sucesso, 
segundo Souza e Junior (2009) citado por Clark 
(2008) é chamado de ‘deslocamento do crime’, 
onde afirmam que o crime raramente é uma 
compulsão e o deslocamento, por conseguinte, é 
superdimensionado ou exagerado, ou seja, o 
criminoso dará continuidade de suas ações de um 
lugar onde haja uma redução de oportunidades 
para outro local onde tais oportunidades 
perdurem. O ‘deslocamento do crime’, segundo 
Souza e Junior (2009) citado por Boba (2005), pode 
ocorrer da seguinte maneira: o ‘deslocamento 
temporal’ – condição em que há a transferência da 
atividade criminosa para outra hora, dia da 
semana ou mês e estação do ano, entre outros, 
com incidências variadas. 

 
Crime de roubo 

O Código Penal – CP (BRASIL, 1940) em seu 
artigo 157, define o crime de roubo como “o ato 
de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para 
outrem, mediante grave ameaça ou violência a 
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, 
reduzido à impossibilidade de resistência”, nesse 
caso a pena prevista para este crime é de quatro a 
dez anos de reclusão e multa. O CP define também 
no parágrafo 2.º para os seguintes fatos: se a 
violência ou ameaça é praticada com emprego de 
arma, se houver o concurso de duas ou mais 
pessoas; se a vítima está em serviço de transporte 
de valores e o agente conhece tal circunstância; se 
a subtração for de veículo automotor que venha a 
ser transportado para outro Estado ou para o 

exterior; se o agente mantém a vítima em seu 
poder, restringindo sua liberdade, nesses casos a 
pena incorre é aumentada de um terço até 
metade. Se o roubo for efetuado mediante 
violência e resultar lesão corporal grave na vítima, 
a pena é de reclusão de sete a quinze anos, além 
da multa. Se resultar morte (latrocínio), a reclusão 
é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa. 

Desta maneira observamos que o crime de 
roubo se caracteriza pela subtração da coisa 
alheia, tomado por meio da violência física ou por 
grave ameaça à vítima, com o uso da arma de fogo, 
arma branca ou por outros meios, mediante 
violência, uma vez que, a mesma é impossibilitada 
de expressar sua vontade de reação. O crime de 
roubo, como descrito no código penal, é visto 
como uma forma de reprimir esse 
comportamento, portanto o criminoso ao ser 
detido terá sua liberdade restrita e privada da 
sociedade, ou seja, é colocado em uma cadeia 
pública e ficará à disposição do judiciário, após a 
realização do auto de prisão em flagrante delito 
pela autoridade policial (delegado de polícia civil). 

 
Postos de combustíveis 

A Revenda de combustível automotivo é 
considera pela Agência Nacional do Petróleo – ANP 
(BRASIL, 2008) como uma atividade de utilidade 
pública, regulamentada pela Lei no 9.847/1999 e 
exercida por postos revendedores que tenham 
registro de revendedor varejista expedido pela 
ANP, conforme os termos da Portaria ANP nº 116, 
de 5/7/2000, modificada pela Resolução ANP nº 
15, de 14/5/2007, e pela Resolução ANP nº 33, de 
14/11/2008. A definição de ‘posto revendedor’ 
(PR), segundo a Resolução do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – CONAMA (BRASIL, 2000) 
n°273 de 29 de novembro de 2000 Art. 2˚, define 
que: 

[...] Posto Revendedor-PR: Instalação onde 
se exerça a atividade de revenda varejista de 
combustíveis líquidos derivados de petróleo, 
álcool combustível e outros combustíveis 
automotivos, dispondo de equipamentos e 
sistemas para armazenamento de combustíveis 
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automotivos e equipamentos medidores. (BRASIL, 
2000) 

Segundo David (2010) citado por Moisa 
(2005), diz que além da principal função dos postos 
de combustíveis, que é de vender combustíveis, 
existem outros serviços como: troca de óleos 
lubrificantes, a lavagem de veículos, serviços de 
borracharia e lojas de conveniência, onde são 
vendidos em sua maioria alimentos perecíveis, 
como lanches, biscoitos, entre outros. Deste modo 
os postos revendedores de combustíveis, como 
organizações comerciais, também prestam 
serviços de manutenção automotiva em seus 
estabelecimentos, visando tão somente o 
aumento de lucros em seus negócios. 

 
Modus Operandi 

Modus operandi é um ‘método de 
procedimento’, ou seja, um método usado pelo 
criminoso para cometer o crime (SOUZA; JUNIOR, 
2009 citado por BOBA, 2005). É uma padronização 
do comportamento criminal. Eles também 
relacionaram alguns comportamentos e atividades 
que podem servir de exemplo de modus operandi 
no meio policial, como o uso de arma durante o 
crime; uso de roupas, máscaras, luvas, óculos para 
dificultar a identificação do ofensor; método de 
abordagem e contenção da vítima; natureza e 
extensão das injúrias, quando ocorrem; danos 
praticados contra patrimônio; meios de transporte 
usados para o deslocamento e Rota de fuga após a 
execução do crime. 

Dessa forma podemos concluir que o termo 
modus operandi possibilita, na investigação 
policial, identificar autores comuns a vários crimes 
que esteja acontecendo em uma região, num 
determinado intervalo de espaço e tempo, por 
meio do comportamento que o criminoso age 
frente a suas vítimas, ou seja, é um elemento que 
facilita a investigação policial na elucidação de 
crimes. 

 

 Metodologia 

 

A escolha do ano 2011 deve-se ao fato do 
aumento de casos de roubos a postos de 
combustíveis no município de São Luís, em relação 
ao mesmo período do ano anterior. Foram 
analisadas 156 (cento sessenta e sete) ocorrências. 
Todas as ocorrências foram lidas e delas extraídas 
as variáveis possíveis de serem trabalhadas em 
todo o período, sendo as seguintes: 

– quantitativo mensal de roubos; 
– dia da semana, hora e local de maior 

freqüência; 
– quantidade de autores por ocorrência; 
– meios empregados para a coerção das 

vítimas; 
– meios empregados para a locomoção dos 

criminosos; 
– objetos subtraídos no roubo. 
 As informações foram extraídas das 

ocorrências registradas e atendidas, dos anos de 
2010 e 2011, do CIOPS – órgão subordinado a 
Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Maranhão – e tabulados em programa Microsoft 
Excel 2007, sendo os resultados transformados em 
gráficos. A partir dos dados coletados, foi possível 
gerar as informações estatísticas sobre a variação 
mensal, por dia da semana, por hora, as 
localidades de maior frequência, a quantidade de 
autores, o meio empregado para ação do roubo e 
o transporte utilizado para a locomoção do 
criminoso, possibilitando neste estudo a 
identificação de padrões criminais, tendências e o 
modus operandi. 
 
Resultados e Discussão 

 

Observa-se no gráfico n.º 1, que os roubos 
a postos de combustíveis em 2011 ocorrem ao 
longo de todo ano, porém, o mês que concentra a 
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maior freqüência de casos é ‘setembro’ (32). O 
mês de ‘agosto’ é o período com menor 
quantidade (1 caso).  

 
Gráfico n.º 1 – Distribuição mensal de roubos a postos de gasolina – São 
Luís/2011 Fonte: CIOPS/2011. 

 
Portanto por meio dessa análise foi 

possível identificar o mês com maior e menor 
quantidade de casos de roubos a postos de 
combustíveis na cidade de São Luís no ano de 
2011. Esse fenômeno pode ser explicado por meio 
do ‘deslocamento do crime’ denominado de 
‘deslocamento temporal’ sob o processo da 
‘prevenção situacional do crime’, onde afirma que 
a atividade criminosa muda de mês, estação do 
ano, etc., dependendo que o ambiente 
proporcionar de oportunidade para a ocorrência 
do delito. 

Quanto ao dia de semana, de acordo com o 
gráfico n.º 2, o crime de roubo a postos de 
combustíveis registrou maior frequência aos 
‘sábados’, com 31 casos, seguido pelos domingos 
(29 casos) e às sextas-feiras (23 casos).  

 

Gráfico n.º 2 – Distribuição por dia da semana de roubos a postos de 
gasolina – São Luís/2011 Fonte: CIOPS/2011. 

 
Sob essa análise a ‘teoria dos padrões 

criminais’ menciona que os criminosos agem 
racionalmente, observando locais que não 
possuem guardiões exercendo influência na 
distribuição dos eventos criminais no tempo e no 
espaço, uma vez que, a maior freqüência de crimes 
acontece principalmente aos sábados e domingos, 
dias em que o movimento de veículos 
automotores é reduzido na vias públicas e a 

presença dos guardiões (operadores do sistema de 
segurança pública) é ineficiente. 

O gráfico n.º 3 revela que no ano de 2011 
os casos de roubos a postos de combustíveis 
tiveram um aumento significativo por volta das 
14:00 horas. No horário das 22:00 horas há 
também o crescimento no número de casos. Em 
termos de distribuição, as ocorrências se deram 
aleatoriamente ao longo dos demais horários. 

Percebe-se sob esta análise que no horário 
das ‘14:00 horas’, nos finais de semana, mas 
precisamente aos sábados, crescem o número de 
casos, sob a ótica da ‘teoria da escolha racional’ os 
criminosos calculam racionalmente custos e 
benefícios e a probabilidade de ser pego, 
realizando escolhas quando irão cometer o roubo, 
visto que, o horário do turno da tarde no dia de 
sábado tem o movimento reduzido de pessoas.  

 
 

 
Gráfico n.º 3 – Distribuição horária de roubos a postos de gasolina – São 

Luís/2011 Fonte: CIOPS/2011. 
 

Entre as 20 (vinte) localidades com maior 
incidência de roubo a posto de combustível no ano 
de 2011, destacam-se o bairro do ‘anil’ com 22 
eventos, como demonstrado no gráfico n.º 4. 
Observa-se para esta localidade a região que 
concentra a maior quantidade de postos de 
combustíveis da capital que pode está relacionada 
com o maior número de casos. Em seguida aparece 
o bairro do São Francisco (11), turú (10), areinha 
(9) e jardim São Cristovão (8). Demais bairros, no 
total de 48 localidades com registros de roubos, 
somaram 96 casos. 
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Gráfico n.º 4 – As 20 (vinte) localidades com maior incidência do crime – 
São Luís/2011 Fonte: CIOPS/2011. 

Segundo com os dados do gráfico n.º 5 ao 
n.º 8 foi possível estabelecer o comportamento do 
delinqüente, por meio do modus operandi, quanto 
ao número de autores, o emprego do tipo de arma 
usada no crime, os meios de transporte utilizados 
para a fuga do criminoso e o objeto de valor mais 
cobiçado pelos deliquentes.  

O modus operandi é estabelecido por um 
método usado pelo autor para cometer o crime, ou 
seja, existe neste método um padrão de 
comportamentos na hora que o criminoso comete 
o delito. Neste contexto o gráfico n.º 5 evidencia 
que a prática de roubos a postos de combustível 
houve em sua maioria atuação de pelo menos 2 
autores. Nos 156 registros de 2011, foi identificada 

a ação de 3 autores em 14 eventos (9%), de 2 
autores em 129 eventos (83%), e de apenas 1 autor 
em 8 eventos (5%). Nos demais, na categoria 
‘outros’, foi contado 5 eventos (3%) com a 
participação de 4 e 5 autores. 
Gráfico n.º 5 – Distribuição percentual das ocorrências de roubo a posto de 
combustível, de acordo com a quantidade de autores – São Luís/2011 
Fonte: CIOPS/2011. 

 

De acordo com o meio empregado, no 
sentindo de impossibilitar a resistência da vítima 
(gráfico n.º 6), demonstra-se que há 
predominância do uso de ‘arma de fogo’ em 84% 
dos crimes registrados, que significa em números 
reais 133 eventos. Os demais instrumentos como 
ameaça e arma branca (de corte ou perfuração) 
acumularam o percentual de 15%, ou seja, cerca 
de 23 casos. 

Sob o entendimento do CP, em seu artigo 
157, o crime de roubo com a participação de ‘duas 
ou mais pessoas’, onde a ameaça é praticada com 
emprego de ‘arma de fogo’ constitui-se agravante 
em seu parágrafo 2.º, representando aumento da 
pena de um terço até metade. 

 
 

Gráfico n.º 6 – Distribuição percentual das ocorrências de 
roubo a posto de combustível, de acordo com o 
instrumento utilizado na prática do crime – São Luís/2011 

Fonte: CIOPS/2011. 
 

A localização dos postos às margens das 
vias públicas permite que a fuga dos infratores 
após a consumação do crime seja realizada das 
mais diversas maneiras. É o que ocorre com a 
maioria dos postos da cidade. O gráfico n.º 7 
demonstra-se os meios de fuga mais utilizados na 
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consecução do delito. Em geral, os autores desses 
roubos agem em grupos (duas ou mais pessoas), 
anunciando de imediato o roubo, utilizando 
veículos automotores, ficando evidenciado que 
em 71% dos casos a abordagem foi realizada 
através da ‘motocicleta’, motivo pelo qual os 
criminosos têm preferência por esse veículo, pois 
proporciona a eles manobras rápidas de fuga e 
dificuldades de identificação do seu rosto, por 
causa do uso obrigatório do capacete. Com 12% 
dos registros, os criminosos praticaram ‘a pé’, e em 
11% dos eventos os bandidos utilizaram o 
‘automóvel’ para a prática do delito. ‘Bicicleta’ e 
meios ‘indeterminado’ somaram apenas 6% dos 
casos, ou seja, significou em números reais 9 
eventos.  

 

Gráfico n.º 7 – Distribuição percentual das ocorrências de roubo a posto 
de combustível, de acordo com o meio de fuga utilizado pelos criminosos 

– São Luís/2011 Fonte: CIOPS/2011. 

 
O principal produto visado e subtraído 

pelos criminosos, conforme demonstra o gráfico 
n.º 8, no total de 156 casos, foi somente pelo 
‘dinheiro’, detectado praticamente em 86% das 
ocorrências, que significou em números reais 135 
roubos. Em seguida veio a subtração do 
‘dinheiro/celular’ apresentando percentual de 
13% (20 casos) dos eventos e o roubo do ‘dinheiro 
com mercadorias’ com 1 caso. Percebe-se que em 
todos os casos analisados o dinheiro é o principal 
objeto de valor mais desejado pelo deliquentes. 
 
 

Gráfico n.º 8 – Distribuição percentual das ocorrências de roubo a posto de 
combustível, de acordo com o objeto subtraído – São Luís/2011 Fonte: 
CIOPS/2011. 

 

Considerações Finais 

 

Diante do exposto percebeu-se a 
importância dessa análise para o estudo do 
comportamento do crime de roubo, onde 
possibilitou identificar seus padrões e suas 
tendências, indicando focos de concentração de 
casos, através da freqüência mensal, semanal, 
horária e local, além da detecção do modus 

operandi do criminoso. 
Observou-se um aumento na incidência do 

crime no ano de 2011 no mês de setembro, 
portanto não foi possível um estudo mais 
aprofundado no sentindo de explicar o aumento 
considerável desse fenômeno, com relação ao mês 
anterior, uma vez que o conteúdo das ocorrências 
possuírem poucas informações, no entanto uma 
das justificativas para esse aumento seria em 
conseqüência da greve dos delegados de polícia 
civil que teve início no começo do mês junho, do 
ano de 2011, provocando uma sensação de 
impunidade desses criminosos e o benefício do 
indulto de presos das penitenciárias para a 
passagem do dia dos pais em suas residências, 
momento em que grande parcela desses detentos 
volta a praticar crimes.  

Foi observado que nos finais de semana 
(sextas-feiras, sábados e domingos), no horário 
das 14:00h, 22:00h e 03:00h a frequência do crime 
aumenta; tendo como ponto crítico o bairro do 
anil, região em que se encontra maior 
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concentração de postos revendedores de 
combustíveis da cidade. Pela análise qualitativa 
das ocorrências foi possível Identificar o 
comportamento dos autores apresentando os 
seguintes resultados: maior incidência de casos 
com participação de dois autores, portando arma 
de fogo, conduzindo motocicletas e visando 
valores em papel moeda, ou seja, o dinheiro. 

De acordo com Souza e Junior (2009) citado 
por (MACA, 2007) “[...] determinar a localização, 
tempo [dia e hora], características especiais, [...] e 
vários fatos significantes que possam ajudar a 
identificar ou o criminoso, ou a existência de um 
padrão de atividade criminal [...] é útil no 
planejamento de operações de uma divisão ou 
distrito”. Essas análises são indispensáveis para a 
atividade policial, favorecendo na tomada de 
decisões, como forma de alocar recursos materiais 
e humanos (emprego do policiamento motorizado, 
a pé ou a cavalo) disponíveis para o sucesso de 
suas ações (repreensiva ou preventiva), 
deslocando policiais nos locais, dias da semana e 
horas certas, ao invés das rondas aleatórias de 
baixa eficácia, causando excesso de desgaste nas 
viaturas, nos homens e sem contribuir para a 
redução do crime.  

A presença de ‘guardiões’ é um fator 
importante que deve ser levado em consideração 
para a redução desse crime, tanto nesses 
estabelecimentos como em áreas públicas, citando 
como exemplo a instalação de câmaras de 
vídeovigilância. Também deve haver a 
Intensificação de abordagens e blitz de forma 
integrada (Polícia Militar, Policia Civil e Policia 
Rodoviária Federal) aos motociclistas nas 
localidades de maior incidência e em rodovias 
federais, nos horários e dias de maior intensidade, 
de maneira que os criminosos possam ser 
reprimidos, inviabilizando o seu negócio.  

Pretende-se futuramente, analisar outros 
tipos de crimes no mesmo contexto desse estudo, 
levando em consideração os mesmo objetivos 
elencados neste trabalho, com foco na análise 
criminal.  

Referências  

BRASIL. Agência Nacional do Petróleo. Revenda de 
combustível automotivo. Consulta posto web. 
Disponível 
em:<http://www.anp.gov.br/petro/dados_ 
estatisticos.asp>. Brasília, 2012. Acesso em: 3 jan 
2012. 

BRASIL. Conselho nacional do meio ambiente. 
Resolução nº 273 de 29 de novembro de 2000. 
Disponível em: 
<www.mma.gov.br/port/conama/res/res00/ 
res27300.html>. Brasília, DF: 2000. Acesso em: 10 
fev. 2012. 

BRASIL. Instituto brasileiro de geografia e 
estatística. Cidades: Maranhão – São Luís. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso 
em: 23 fev 2012. 

BRASIL. Planalto. Legislação: Código penal. 
Art. 157. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848.htm >. Brasília, 1940. Acesso em 23 fev 
2012. 

DAVID, J. S. Instituto federal de educação, 
ciência e tecnologia do Maranhão. Análise do 

entorno dos postos de combustíveis da ilha do 

maranhão. São Luís, MA: 2010.  

MARANHÃO. Secretária de segurança pública 
do estado do Maranhão. Centro Integrado de 

Segurança Pública. São Luís, MA: 2012 MORAES, 
David. Núcleo de Estudos sobre Segurança e 
Política Criminal. Padrões de criminalidade e 
espaço público: o centro do Rio de Janeiro. 
Curitiba, PR: PUCPR, 2009. SOUZA, N. G.; JUNIOR, 
A. P. Análise criminal - II curso de extensão - nível 
multiplicador. Teorias de suporte à análise 

criminal. Brasília, DF: 200

 



 

RelfLions, Goiânia, v.1, n.1, p. 025-041, jan-jun, 2014 

- 25 - 

 

Crimes Violentos Letais Intencionais: Uma Metodologia De Classificação 

 

Vinícius César de Santana Lima 
Ivone Felix de Sousa2 

Raquel Priscila de Castro Oliveira3 

1Aluno do curso de Pós-Graduação em Análise Criminal 
2Professora, mestre, orientadora do curso de Pós-Graduação em Análise Criminal 
3Professora, doutora, Coordenadora do curso de Pós-Graduação 
 

Resumo: 

Este estudo tem por objetivo demonstrar a necessidade de padronização em nível nacional de uma 
metodologia única de contabilização de Homicídios por parte das Secretarias de Segurança Pública e/ou 
Defesa Social dos Estados. Utiliza-se de uma pesquisa exploratória para analisar a definição do termo: 
Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), e definir os critérios de sua classificação. Pretende-se propor 
uma categorização mais ampla de crimes que possam ser considerados como CVLI. Com o intuito de 
dirimir obscuridades e divergências metodológicas entre as unidades da federação, traça-se uma diretriz 
de categorização dos eventos com morte, de modo a incrementar a confiabilidade das estatísticas 
criminais do país. 
 
Palavras-chave: metodologia, estatística, homicídio, CVLI 

 

Abstract: 

 
 
The article has the objective to demonstrate the necessity of a national padronization of one unique 
methodology for homicide accounting by the States Public Safety e Social Defense. It`s used an 
exploratory research to analyze the definition of the term Intentional Lethal Violent Crimes (CVLI), and 
to define the criteria of its classification. It intends also to propose one wider categorization that could 
be considered as CVLI. With the meaning to settle obscurities and methodological differences between 
the Federation unities, it seeks to delineate a categorization guideline of the events with death in a way 
to increase the reliability of the country crime statistics. 
 

Key-words: methodology, statistics, homicide, CVLI. 
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Introdução 

 

É de fácil constatação que a dinâmica criminal 
no país tem se agravado ao longo dos últimos anos 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2006), o que se pode 
perceber sem um maior e mais aprofundado 
esforço, através de alguns fatores gerais da 
sociedade, tais como, o aumento das populações 
carcerárias e ampliação da legislação penal e das 
penas. Entretanto, nenhum destes fenômenos 
pode traduzir tão bem o desenvolvimento da 
criminalidade quanto a própria estatística criminal, 
uma área do conhecimento especificamente 
dedicada ao propósito de dar a melhor 
compreensão do cenário do banditismo, e, 
coadunada com a Análise Criminal, fomentar 
políticas públicas de combate ao crime, sobretudo 
aos crimes violentos, os quais impulsionam a 
violência urbana e são o combustível maior do 
medo entre os cidadãos.  

Tendo nosso Estado Democrático de 
Direito sedimentado como o bem jurídico mais 
precioso a vida humana, são os crimes contra a 
vida os mais graves de todo ordenamento, e por 
isso é este o principal referencial da segurança 
pública. Ocorre que, assim como ainda não se 
verifica em nosso país uma política nacional de 
combate ao crime, também inexiste 
homogeneidade ou padronização de metodologias 
de produção de estatísticas criminais, cada 
unidade da federação tem combatido a sua 
maneira a incidência criminal em seus territórios, 
em que pese os pontuais auxílios da União nos 
casos mais emblemáticos e de maior interesse 
político. Isto resulta em grandes disparidades de 
concentração criminal em virtude da inércia do 
Governo Federal, que relega a segurança pública 
unicamente aos Estados, tratando-os como feudos 
e desconsiderando que a criminalidade possui uma 
íntima relação geográfica e territorial, e que carece 
a estes entes federativos a capacidade de 
coordenar ações na privilegiada posição de maior 
alcance e abrangência de medidas que possui o 
poder executivo federal. Caberia a este, diante da 

atual conjuntura criminal, a liderança no âmbito da 
segurança pública, que inicia-se primordialmente 
mediante a unificação da linguagem nas 
estatísticas da segurança pública, uma vez que, por 
conta desta liberdade dada aos Estados, cada 
Estado aplica a metodologia estatística que lhe for 
mais conveniente, não importando se isto irá 
culminar na escassez de estatísticas criminais 
nacionais com satisfatório grau de confiabilidade. 
 Diante disso, o presente artigo científico 
pretende desenvolver uma proposta de 
metodologia para ser adotada em todo o país, e, 
de forma criteriosa, passa-se a ter a real visão da 
criminalidade violenta em todo território nacional, 
mais especificamente a respeito dos crimes contra 
a vida. Não obstante, o próprio Ministério da 
Justiça, através da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública cunhou em 2006 o termo: 
‘Crimes Violentos Letais Intencionais’ (MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA, 2006, p.8), representado mais 
comumente pela sigla CVLI, porém, restou uma 
definição mais detalhada e aprofundada a respeito 
do tema, o que gerou as distorções que hoje são 
verificadas entre as Secretarias estaduais de 
Segurança e/ou Defesa Social que utilizam este 
indicador, e mais ainda naquelas que não o 
adotam. 
 Por conseguinte, é ainda o intuito com essa 
abordagem pormenorizada do tema, criar 
categorias internas ao indicador geral do CVLI, pelo 
fato de que apenas a classificação jurídica não 
separa adequadamente os crimes diante de suas 
reais circunstâncias, passando de uma abordagem 
jurídica do crime para entendê-lo numa visão 
sociológica de um fenômeno criminológico, e com 
isso, propondo diferentes políticas públicas de 
enfretamento e tornando a estatística criminal 
mais compreensiva. 
 

Metodologia 

 

A Metodologia utilizada no presente trabalho é 
de pesquisa exploratória na literatura listada nas 
referências bibliográficas, buscando 
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conhecimentos de fontes em diversas áreas para 
se chegar com o devido embasamento teórico ao 
âmago do tema ora debatido. Utiliza-se da coleta 
de dados estatísticos publicados nos sites que 
constam nas referências, e pesquisa das doutrinas 
pertinentes ao tema, pois estas dão 
fundamentação científica ao trabalho. Assim, a 
seguir apresenta-se os referenciais teóricos como 
resultados do estudo, juntamente com as 
discussões. 

 
Resultados e Discussão 

 

As estatísticas nacionais de criminalidade 

 

 

No cenário dos estudos nacionais de 
criminalidade pode-se destacar basicamente dois 
estudos que ganham proporção na mídia nacional 
com suas periódicas e já tradicionais publicações. 

O Mapa da Violência elaborado pelo Instituto 
Sangari, liderado pelo Sociólogo Julio Jacobo 
Waiselfisz, em sua última versão publicada, o 
Mapa da Violência 2012 – Os novos padrões da 
Violência Homicida no Brasil realiza um detalhado 
apanhado da evolução dos homicídios nos Estados 
brasileiros e também comparando as capitais e as 
principais regiões metropolitanas (WAISELFISZ, 
2011). Neste estudo o que chama a atenção não é 
o conteúdo da pesquisa, e sim a metodologia 
utilizada por ela. Este estudo tem como fonte de 
informação o Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM), disponibilizado pelo Banco de 
Dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS), 
vinculado ao Ministério da Saúde.  

O Sistema de Informações sobre Mortalidade 
possui uma vasta capilaridade na medida em que 
obtêm informações de todas as instâncias do 
sistema de saúde brasileiro, ele é alimento através 
das Declarações de Óbito que são padronizadas 
para todo o território nacional, daí percebe-se a 
primeira iniciativa de uniformidade, modelo que 
deveria ser transportado para as Secretarias de 
Segurança e Defesa Social de todo país, outro 

ponto positivo a ser destacado que colabora para 
confiabilidade do dado é a edição do Manual de 
Procedimentos do Sistema de Informações Sobre 
Mortalidade, que orienta os profissionais que irão 
preencher os dados para que não ocorra 
desvirtuamentos em virtude da extensa gama de 
pessoas que utilizam o sistema (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2001).  

Entretanto, apesar destas virtudes o SIM ainda 
apresenta algumas falhas. No registro do óbito é 
indicado o lugar do falecimento, o que nem 
sempre condiz com o lugar onde ocorreu a ação 
que deu causa ao falecimento. Por exemplo, se 
uma vítima sofrer uma tentativa de homicídio em 
um pequeno município do interior onde se carece 
e atendimento médico, e for removida para o 
hospital de uma cidade maior mais próxima, esta 
vítima estará constando nos registros de violência 
do grande centro onde foi atendida e não na exata 
localidade onde ocorreu o fato. Outro ponto 
relevante é a designação da causa da morte, que 
obedecerá o estabelecido pelo Código 
Internacional de Doenças, em sua décima 
revisão(CID-10).  

Para o citado Mapa da Violência, são 
contabilizadas entre as mortes classificadas como 
causas externas de morbidade e mortalidade: 
acidentes, envenenamentos, queimaduras, 
afogamentos, lesões por objetos cortantes, 
perfurações por projétil de arma de fogo, entre 
outras. Utiliza-se a denominação de Homicídios 
para as categorias elencadas no CID que 
correspondem à somatória das categorias X85 a 
Y09, as quais recebem o título genérico de 
agressões (WAISELFISZ, 2011, p. 14), são elas: 
Agressões por envenenamento, enforcamento, 
afogamento, PAF, impacto, fogo/fumaça, 
perfurante/cortante, contundente e de causa 
desconhecida. (CERQUEIRA, 2011, p. 8)    

Ocorre que o profissional de saúde não possui 
as informações mais adequadas para atestar uma 
tipificação penal, pois a indicação do crime só é 
tipificada em primeira avaliação pela autoridade 
policial judiciária, cercado de todas as informações 
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que darão a compreensão do cenário onde 
ocorreu o fato, a perícia do local de crime realizada 
pela Polícia Científica, e as informações levantadas 
no decorrer na investigação. Por isso, não seria 
capaz o médico, que preenche a declaração de 
óbito de um cadáver com uma perfuração por 
arma de fogo no crânio, de precisar se fora um 
homicídio ou um suicídio, ou ainda um homicídio 
culposo. Tampouco se uma vítima fatal de um 
acidente de trânsito em que se descobriu 
posteriormente que o causador do acidente tinha, 
anteriormente ao fato, ameaçado de morte a 
vítima e agido deliberadamente.  

Ou seja, são inúmeras as situações que 
poderiam ser ilustradas, em que somente uma 
investigação mais pormenorizada seria capaz de 
classificar um óbito como sendo proveniente de 
um homicídio. É por causa dessas incongruências 
que muitas vezes os dados dos homicídios 
divulgados pelas Secretarias de Segurança não 
correspondem aos dados obtidos pelo Sistema de 
Saúde, um pequeno exemplo que pode ser citado 
de tal divergência é que no Mapa da Violência 
2012 foram registrados 49.932 Homicídios no 
Brasil no ano de 2010 (WAISELFISZ, 2011, p. 18), 
enquanto que para a segunda publicação que será 
tratada nesta ocasião, o Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, houve 40.974 Homicídios no 
Brasil em 2010 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; FÓRUM 
BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2011, p. 14). 

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, na 
publicação de 2011, pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública e Ministério da Justiça, traz uma 
abordagem mais sistêmica da segurança pública, 
analisando não só os crimes contra a vida como 
também outros crimes de relevância para o 
contexto da criminalidade violenta, como os 
crimes contra o patrimônio. Diferentemente do 
Mapa da Violência, o Anuário não utiliza os dados 
alimentados pelo Sistema de Informações sobre 
Mortalidade, e sim pelo Sistema de Informações 
Estatísticas sobre Segurança Pública e Justiça 
Criminal (SINESPJC), que é alimentado pelas 
instituições de segurança dos Estados, possuindo 

módulos específicos para as Polícias Militares e 
para as Polícias Civis (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; 
FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 
2011). Os responsáveis por esta publicação 
demonstram grande preocupação com a 
qualidade dos dados, possuindo, inclusive, uma 
quantificação da confiabilidade dos dados para 
cada Estado, e os segmentando em categorias em 
razão disto, como pode-se perceber in verbis: 
 

No caso de Minas Gerais, os dados que têm 
sido publicados nas edições anteriores do 
Anuário e informados ao MJ correspondem a 
uma média de 74% daqueles oficialmente 
publicados pelo governo mineiro. Há um 
descompasso de fontes que precisa ser 
equacionado e que compromete os fortes 
investimentos realizados pelo governo de 
Minas, nos últimos anos, na organização do 
seu sistema de justiça e defesa social. 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; FÓRUM BRASILEIRO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2011, p. 9) 

 

Além disso, a cobertura de unidades 
policiais que alimentam o sistema é outra 
deficiência, pois nem todas as unidades enviam as 
informações como deveriam, o que faz com que se 
trabalhe com apenas fragmentos das informações 
dos estados, muito embora a cobertura seja 
quantizada pelo estudo, chegando-se a situações 
inaceitáveis como o Estado do Amapá, que 
encaminhou apenas 15,5% das áreas abrangidas 
pelas unidades policiais naquele Estado. Tais 
constatações levam a crer que tem se repetido 
uma cultura nos órgãos de segurança dos Estados 
de manter a discrepância entre duas estatísticas de 
mortalidade violenta, uma estatística para 
consumo interno, seja para ações de combate ou 
para argumentações políticas em âmbito estadual, 
e outra que seria a estatística a ser enviada a 
Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(SENASP), com propósitos de obtenção de auxílios 
de recursos federais, ou outros objetivos que não 
são os desejados pelo Ministério da Justiça.  
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Crimes violentos letais intencionais 

 

 

Uma vez que já foram demonstradas as 
dificuldades em se aglutinar os dados sobre 
mortalidade violenta em nível nacional pelos 
principais sistemas de informações utilizados pelos 
órgãos oficiais e publicados em nosso país, 
passasse agora a analisar a já existente 
denominação que agrega os eventos fatais que, de 
alguma forma, são fatos geradores de ações em 
segurança pública e justiça criminal, e não apenas 
de ações sociais ou em saúde pública. Assim, 
tenta-se esclarecer que o objeto a ser analisado 
em questão são as mortes que causam um real 
interesse à segurança pública, pois geram 
sentimento de insegurança e, de forma única, 
perturbam a chamada ordem pública. 

Didaticamente, aborda-se o termo ‘Crimes 
Violentos Letais Intencionais’ isolando cada um 
dos verbetes que o constitui para que se tenha a 
compreensão dos requisitos, que de forma 
complementar, compõem tal classificação. É 
importante ter em mente também que se apenas 
um destes requisitos for ausente, ou seja, se o 
evento não se caracterizar em um dos parâmetros, 
ele não poderá ser classificado como CVLI e, por 
conseguinte, não deverá constar das estatísticas 
oficiais de mortalidade violenta. 

A primeira característica do evento ora em tela 
é que este possa ser classificado como um crime, o 
que não poderia ser diferente, uma vez que o 
intuito é de produzir estatísticas para os setores do 
Estado que fiscalizam e fazem cumprir a Lei Penal. 
Não é o objetivo deste trabalho trazer uma 
rebuscada argumentação jurídica a respeito do 
conceito de crime, entretanto é comum que estes 
números de índices criminais sejam de ampla 
divulgação e de conhecimento geral dos cidadãos, 
por isso é importante fazer uma breve exposição a 
respeito da definição de crime, para que, mesmo 
as pessoas não ambientadas na área jurídica, como 
estatísticos, sociológicos, jornalistas e, sobretudo, 

a população em geral, que será a maior 
consumidora de tais relatórios, possam entender a 
categorização dos eventos sem que isso gere 
dúvidas ou obscuridades que possam macular a 
qualidade do trabalho realizado. 

Nelson Hungria ensina: 
 
O crime é, antes de tudo, um fato, entendendo-
se por tal não só a expressão da vontade 
mediante ação (voluntário movimento 
corpóreo) ou omissão (voluntária abstenção de 
movimento corpóreo), como também o 
resultado (effectus sceleris), isto é, a 
conseqüente lesão ou periclitação de um bem 
ou interesse jurídico penalmente tutelado. 
(HUNGRIA, 1978, p. 148) 

 
Portanto, o crime necessita de uma conduta 

humana, seja ela um fazer ou um deixar de fazer, 
que gere um resultado que atinja um bem jurídico 
tutelado pela Lei. A doutrina brasileira passou por 
algumas fases no tocante ao conceito de crime. 
Antes era adotado um conceito formal, onde se 
era avaliado apenas a letra fria a lei, e se a conduta 
correspondesse ao que estivesse estabelecido na 
Lei Penal, apenas com isso se configuraria o crime. 
Hoje é mais adotado o conceito analítico do crime, 
que se configura pelos requisitos internos, 
formando a assertiva de que todo crime é uma 
conduta típica, antijurídica e culpável. Não há que 
se discutir muito nesta ocasião sobre a ação 
humana, porém, a característica da tipicidade  
chama atenção. A tipicidade é a qualidade de uma 
ação que corresponde a uma descrição abstrata 
prevista em uma Lei (GOMES; MOLINA, 2009, v.2) 
ou seja, quanto mais o fato se aproxima 
concretamente do que genericamente está 
estabelecido em nosso Código Penal ou nas 
demais Leis Penais. Em nosso caso, “Matar 
alguém” é a atitude descrita na Lei penal para o 
crime de homicídio. Se no caso hipotético, João 
atira em Maria e atinge-a fazendo com que ela 
faleça, isso inicialmente pode ser considerado um 
crime de homicídio, mas antes é preciso que esta 



Revista Eletrônica da Faculdade Lions - Faclions 

 

RelfLions, Goiânia, v.1, n.1, p. 025-041, jan-jun, 2014 
- 30 - 

 

ação preencha o terceiro requisito do crime, a 
antijuridicidade. Segundo afirma Damásio de 
Jesus: 

 

 A conduta descrita em norma penal 
incriminadora será ilícita ou antijurídica 
quando não for expressamente declarada 
lícita. Assim, o conceito de ilicitude de um fato 
típico é encontrado por exclusão: é antijurídico 
quando não declarado lícito por causas de 
exclusão da antijuridicidade (CP, art. 23, ou 
normas permissivas encontradas em sua parte 
especial ou em leis especiais) (JESUS, 1991, p. 
137) 

 
 Se João tivesse agido em legítima defesa, não 

se poderia afirmar que houve crime, como deixa 
bem claro o próprio Código Penal Brasileiro em seu 
Art. 23: “Não há crime quando o agente pratica o 
fato em estado de necessidade, em legítima 
defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou 
em exercício regular do direito”. Por fim, há a 
característica da culpabilidade, que seria um 
elemento subjetivo, a consciência de estar 
praticando um ato rejeitável. O exemplo maior é a 
pessoa menor de idade que, conforme a Lei, não 
pode ter penas imputadas contra si. 

Então fica evidenciado que todo fato que 
esteja de acordo com estes requisitos, pelo menos 
a priori, deverá ser considerado como um crime, 
firmando a primeira etapa ao se constituir um 
crime violento letal intencional. Cumpre repisar 
também que estas características são identificadas 
em ocasião inicial ao fato, sendo subsidiadas pelas 
primeiras ações que o Estado desempenha quando 
ocorre um fato de tal natureza, que são a perícia 
de local de crime, o laudo cadavérico ou as 
informações levantadas no inquérito. Com isso, é 
comum que haja alguma contestação às primeiras 
evidências do crime, que serão examinadas na fase 
judicial e que podem, por exemplo, excluir o 
elemento da antijuridicidade por legítima defesa, 
o que exclui o crime, mas isso será tratado mais 
adiante neste trabalho. Não obstante, vale notar 

que o termo que origina a sigla CVLI inicia-se com 
um substantivo, crime, que é seguido de três 
adjetivos, o que mais uma vez só remonta à ideia 
de que é preciso que o fato reúna todas as 
qualidades necessárias para se enquadrar como 
um CVLI.  
 Discute-se então o primeiro destes 
adjetivos, o qual exige que o crime seja praticado 
com violência, mas este verbete, tão utilizado em 
nosso cotidiano, hoje se apresenta como sendo de 
difícil conceituação em razão de seus mais 
variados usos. Sá e Michaud (1999, apud 
MICHAUD, 1989) afirmam que, etimologicamente, 
a violência possui como raiz o radical “vis”, que 
significa energia, força vital, potência ou valor, 
diferenciando os dois elementos que a compõe: o 
caráter de intensidade brutal e irresistível da força 
empregada, e o aspecto de lesividade, o que causa 
um dano real à vítima. Conforme Amoretti (1992, 
p. 41) “Violência pode ser definida como o ato de 
violentar, determinar dano físico, moral ou 
psicológico através da força ou da coação, exercer 
pressão ou tirania contra a vontade e a liberdade 
do outro”.  

Daí nota-se que  os núcleos essenciais da 
palavra analisada são a força, seja ela material, ou 
seja uma força que se expresse apenas na psique 
do indivíduo através da ameaça, e o dano gerado, 
a efetiva lesão, física ou psicológica ou uma 
limitação a um direito. Fazendo uma correlação 
com os instrumentos definidos como possíveis 
causadores de um homicídio, elencados no CID-10, 
subsidiário das declarações de óbito do já citado 
Sistema de Informações sobre Mortalidade, que 
foram ilustrados por Daniel Cerqueira (2011, p. 8), 
existem os instrumentos contundentes, 
perfurantes, cortantes e impactantes, 
afogamento, perfurações por arma de fogo (PAF), 
e o fogo, que facilmente podem ser percebidos, 
inclusive a olho nu, e considerados como uma 
violência praticada a um organismo.  

Todavia, nesta mesma lista também estão 
presentes as mortes por asfixia e por 
envenenamento, apenas constatadas pelo 
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habilidoso olhar da Polícia Científica, que, por não 
apresentarem sinais tão evidentes, alguém 
poderia argumentar que estas seriam mortes em 
que não houve violência, pelo fato de não se 
encontrarem sinais tão aparentes como os 
deixados pelos instrumentos anteriormente 
citados. Em relação à asfixia, que pode se 
configurar de inúmeras maneiras, estão presentes 
o elemento nuclear da violência que é o uso da 
força, constatado por alguns vestígios deixados na 
vítima, e da lesão que é o resultado na ausência de 
oxigênio. Mas no tocante ao envenenamento, 
alguns podem questionar se houve violência pela 
ausência de uso da força, realmente não se usa de 
força física para tal conduta, mas pode-se verificar 
a presença da violência, mesmo porque o segundo 
elemento nuclear desta está presente, que é o 
dano causado pelo veneno. 

 A violência pode ocorrer não apenas 
através de uma ação física, como também de uma 
ação química que produza resultado semelhante, 
para compreender melhor, eis o seguinte exemplo 
hipotético: Durante uma manifestação popular 
onde a Polícia Militar se fez presente, um policial 
inadvertidamente utilizou-se de um armamento 
químico  menos que letal, vulgarmente conhecido 
como spray de pimenta, e não observou as normas 
de segurança para utilização deste equipamento e 
acabou aplicando, a uma distância muito curta e 
numa quantidade excessiva, a substância 
diretamente nos olhos de um manifestante, 
acabando por danificar definitivamente sua visão. 
Ninguém, razoavelmente, poderia afirmar que 
esta não fora uma atitude violenta, muito embora 
o policial não tenha usado de força física, mesmo 
sem ter sequer tocado na vítima, usou a força 
química da substância para atingir o resultado da 
lesão. Por analogia, sabendo que a tecnologia da 
beligerância evoluiu em suas armas de meras 
espadas para armas de fogo, em seguida armas 
químicas, até as mais recentes e assustadoras 
armas biológicas, chamadas de armas de 
destruição em massa, não é impossível que alguém 
tente tirar a vida de outrem “envenenando-o”, 

mas não com uma substância química 
simplesmente, e sim com algum vírus ou bactéria 
que, por si só, venha a resultar na morte do 
indivíduo, independente do vetor da 
contaminação, e isso também poderia ser 
considerado com uma morte violenta. 
 Em uma terceira etapa, verifica-se que, em 
termos estatísticos, é a minoria dos crimes 
violentos que possuem como resultado a morte 
das vítimas, isso porque, em números absolutos, 
existe uma predominância muito maior dos crimes 
violentos que não chegam a resultar em morte, 
como os roubos, estupros ou lesões corporais 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA; FÓRUM BRASILEIRO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, 2011), por isso é necessário 
restringir a gama dos crimes violentos para os 
crimes violentos letais. A compreensão deste 
qualificador do CVLI parece bastante óbvia, mas 
ainda assim, é possível discutir algumas 
circunstâncias que merecem um debate mais 
fundamentado.  
 Apesar do amplo debate entre as correntes 
existentes para definição exata do início da vida, 
mais acentuado por ocasião da decisão do 
Supremo Tribunal Federal sobre a utilização de 
células tronco, para o Direito brasileiro, conforme 
o Código Civil em seu Art. 2º: “A personalidade civil 
da pessoa começa do nascimento com vida; mas a 
lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 
nascituro”. Desta forma, o nascituro, assim 
considerado a partir da fecundação, união do 
gameta masculino ao feminino, até as fases de 
embrião e feto, não possui vida, e sim expectativa 
de vida, pois depende totalmente da mãe para 
desempenhar suas funções biológicas, 
constituindo ele e a gestante um único organismo. 
Logo, tendo expectativa de vida e não vida, possui 
a expectativa de direito à vida, e não seu efetivo 
direito. O direito à vida apenas se efetiva com o 
nascimento, que para França (1996, p.47), “é a 
separação do filho das vísceras maternais” e, com 
isso, se ele mantiver as funções biológicas que 
caracterizam a vida, será considerado nascido vivo. 
Esta explicação é importante para este trabalho na 
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medida em que não se pode confundir o crime de 
Homicídio com o crime de Aborto, uma vez que 
estão expressamente diferenciados no Código 
Penal, em virtude do fato de que para o Direito 
brasileiro, o nascituro ainda não possui vida. Com 
isso, não se pode dizer que o assassinato de uma 
mulher grávida poderá constituir a morte de duas 
pessoas, embora o senso comum tenda a ter esta 
interpretação. De igual maneira, uma tentativa de 
homicídio feita por golpes de facas no abdome de 
uma gestante, que não venha a matá-la, mas 
venha a provocar o aborto, também não pode ser 
considerado um Homicídio, e sim um Aborto 
provocado por terceiro, tipificado nos Art. 125 e 
126 do Código Penal. 
 Tendo delimitado o momento em que se 
inicia a possibilidade de um crime ser letal, discute-
se então o término da vida. Não merecem menção 
os critérios que constatam a morte, porém cabe 
um detalhamento a respeito de situações atípicas 
como o estado de coma, ou a morte cerebral, que 
podem, cotidianamente, ser o resultado da 
violência criminal. Segundo Casella (2003), desde 
1990 o Conselho Federal de Medicina reconheceu 
que a morte cerebral, mais propriamente 
denominada de morte encefálica, equivale à morte 
clínica, e, em 1997, o mesmo órgão editou a 
resolução nº 1480 a qual determina os critérios de 
seu diagnóstico, que consiste basicamente na 
ausência de atividade elétrica ou metabólica 
cerebral ou ausência de perfusão sanguínea no 
cérebro, o que pode ser verificado pelo 
eletroencefalograma. Este é um quadro 
irreversível e, mesmo que os demais órgãos ainda 
funcionem, a pessoa já está tecnicamente morta. 
Diferente é a situação em que a pessoa está no 
chamado coma, Puggina et al. afirmam:  
 

Igualmente não muito bem descrito 
encontra-se o fenômeno da inconsciência… 
pacientes em estado de coma considerados 
"inconscientes" intrigam muitos 
pesquisadores. O coma pode ser definido 
como um estado em que o indivíduo não 

demonstra conhecimento de si próprio e do 
ambiente, caracterizado pela ausência ou 
extrema diminuição do nível de alerta 
comportamental, permanecendo não 
responsivo aos estímulos internos e 
externos e com os olhos fechados. 
(PUGGINA et al., 2005) 

 

 Portanto, não se pode confundir o coma, 
quando existe atividade cerebral, embora não 
ocorra resposta aos estímulos externos, com a 
morte encefálica. Destarte, se uma vítima de 
tentativa de homicídio foi  diagnosticada como 
tendo uma alteração do estado de consciência 
compatível com o coma, não se pode considerar 
ainda como CVLI, já se o diagnóstico for de morte 
cerebral, sim. 
 Finalizando esta parte conceitual do CVLI 
chega-se à última qualificadora que é o adjetivo 
Intencional, o qual sugere que a pessoa a praticar 
o crime violento letal agiu com a intenção de 
matar, conhecida como “animus necandi”, que 
para o direito é o dolo. Esta derradeira avaliação 
do preenchimento dos requisitos do CVLI é uma 
das mais importantes, pois, como visto, é ela que 
diferencia os levantamentos de mortalidade 
criminal feitos por instituições de segurança 
pública dos realizados por órgãos de saúde 
pública, pois apenas a investigação policial é quem 
pode mais se aproximar da definição da real 
intenção do agente.  
 O próprio Código Penal, em seu Art. 18, 
descreve o crime doloso como sendo aquele em 
que o agente quis o resultado ou assumiu o risco 
de produzi-lo. O mestre Luiz Flávio Gomes orienta 
que o dolo faz parte da terceira dimensão do fato, 
a dimensão subjetiva, e conceitua: “é a consciência 
e vontade de realizar os requisitos objetivos do 
tipo que conduzem à produção de um resultado 
jurídico relevante desejado, ou pelo menos 
esperado como possível. Dolo, portanto, é saber e 
querer.”(GOMES; MOLINA, 2009, v.2,  p.252) O 
que denota, assim, que o dolo possui dois 
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requisitos, o da consciência real e efetiva e o da 
vontade. 

Ele se apresenta em três modalidades 
básicas, o dolo direto, o dolo indireto e o dolo 
eventual. O dolo direto é o caso mais comum e 
ocorre quando o agente tem o resultado como seu 
objetivo principal. Por exemplo, Carlos atira contra 
Pedro, atingindo-o com todos os disparos na 
cabeça, trata-se de uma intenção direta e 
imediata. No dolo indireto, existe um efeito 
colateral ao intuito principal, este efeito é típico e 
conhecido pelo agente. No caso hipotético: Carlos 
há tempos deseja matar Pedro, e o encontra no 
trânsito pilotando uma moto e conduzindo uma 
pessoa na garupa. Carlos utiliza seu carro para 
chocar-se com a moto de Pedro, resultando na 
morte dele e do passageiro da moto. A intenção 
principal era matar Pedro, eis o dolo direto, mas 
quanto a outra pessoa, que Carlos nem conhecia, 
houve dolo indireto, pois o resultado da morte 
dela além do morte de Pedro, era um efeito 
conhecido e necessário.  

Na prática da vivência com os casos de 
CVLI, pode-se utilizar este raciocínio para afastar a 
ideia de que pessoa vitimada, mesmo sem ser o 
alvo principal do homicida seria vítima de um 
Homicídio culposo, e não seria CVLI. No caso, se 
um homicida dispara contra um alvo que está em 
meio a um grupo de pessoas, e acaba por 
assassinar, além do alvo inicial, outras três vítimas. 
Ele agiu com dolo direto em relação ao alvo 
principal e dolo indireto em relação às outras 
vítimas.  

A terceira modalidade de dolo presente na 
doutrina é a do dolo eventual. Esta, para Luiz Flávio 
Gomes, “ocorre quando o agente representa o 
resultado como possível, assume o risco de 
produzir este resultado, e ainda assim atua com 
total indiferença frente ao bem jurídico” (GOMES; 
MOLINA, 2009, p. 254) Para compô-la, são 
necessárias a representação, a aceitação e a 
indiferença em relação ao resultado. Pode 
caracterizar-se como CVLI o seguinte caso: um 
motorista alcoolizado que avança o sinal vermelho 

em alta velocidade e mata os ocupantes do veículo 
que cruzava a avenida, pois o motorista agiu com 
intenção, assumiu o risco e não se importou com a 
vida das vítimas. O mesmo ocorre no caso das 
chamadas balas perdidas, em que o criminoso 
dispara mesmo sabendo que aquela ação pode 
ceifar vidas como resultado não esperado, mas 
previsível, e mesmo assim ele assume o risco, se 
enquadrando também este fato como CVLI, e não 
como homicídio culposo. 
 Na atual classificação do CVLI, também está 
contida a hipótese do crime preterdoloso, previsto 
como a opção de Lesão Corporal seguida de morte, 
tipificada no Art. 129 §3. Nestes tipos de delito, o 
agente acaba por produzir com sua ação um 
resultado que extrapola sua intenção inicial. Neste 
caso, existe dolo na ação inicial e culpa na 
conseqüência produzida, por isso, para se 
configurar é preciso que o resultado seja 
previsível. Por exemplo, não seria o caso de Lesão 
Corporal seguida de morte, tampouco de CVLI, 
quando Sônia causa intencionalmente um leve 
ferimento em Marta e esta vem a falecer em 
virtude de um problema preexistente e 
desconhecido desencadeado pelo ferimento.  
 
A experiência americana e os casos controversos 

de CVLI 

 

Devido à semelhança de propósito com o deste 
trabalho, vem à baila neste estudo a experiência 
estadunidense do Uniform Crime Report, mais 
conhecido como UCR, um sistema de 
categorização de ocorrências criminais, que, ao 
lado do National Crime Victimization Survey, a 
pesquisa nacional de vitimização, constitui a 
principal fonte de estatísticas criminais dos 
Estados Unidos. 

O UCR, que seria algo semelhante a um Boletim 
Único Criminal, é desenvolvido através do UCR 
Program, conduzido pelo FBI americano desde o 
ano de 1930, mas seu verdadeiro início ocorreu 
ainda em 1927 (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 
2004). É alimentado por todas as agências policiais 
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nas mais variadas esferas, do município, estados, 
distritos e em nível federal, todos eles com 
submissão direta em relação ao envio dos dados 
ao FBI, que tem a missão de compilar, publicar e 
distribuir os dados para todas as agências policiais, 
mídia, poderes legislativo e judiciário, acadêmicos 
e pesquisadores. Entre as publicações periódicas 
obtidas com o UCR estão: Crime in the United 
States, Hate Crime Statistics, e o Law Enforcement 
Officers Killed and Assaulted.  

É importante reconhecer como os norte 
americanos estão avançados neste ramo, mesmo 
possuindo um regime federativo diferente do 
nosso, pois apresentam mais autonomia legislativa 
para os Estados, inclusive em legislação penal, de 
modo que há condutas que são crimes em alguns 
Estados e em outros não, e também pelo fato de a 
maior parte das agências policiais serem 
municipalizadas, o que gera um número bastante 
elevado de órgãos de segurança submetidos ao 
mesmo programa. No Brasil inexistem estas 
dificuldades, o que, em tese, facilitaria a aplicação 
de um programa semelhante que ocupasse o papel 
de diretriz única de estatísticas criminais, 
substituindo, inclusive, os levantamentos locais a 
respeito da criminalidade para que, por uma maior 
consistência e fidedignidade, todos os estudos de 
criminalidade saíssem de uma única fonte.  

Processo semelhante ocorreu em alguns 
Estados em relação à unificação das estatísticas 
criminais. Em unidades da federação menos 
desenvolvidas neste ramo, havia divergências 
entre os próprios órgãos de segurança pública: 
quando a Polícia Militar divulgava um número, a 
Polícia Civil outro e a Polícia Científica um terceiro, 
e estas bases de dados não se cruzavam, o que 
ficou evidenciado por Lima(2003), que mostrou 
que, entre os anos de 1991 e 1999, o número de 
homicídios em Belo Horizonte, registrado pelas 
Polícias Civil e Militar nunca coincidiram, tendo 
esta última sempre números menores. 

Entretanto, a maior contribuição do UCR 
Program para o este trabalho é, na verdade, a 
própria classificação de eventos, que servirá de 

referência para que se faça uma categorização 
semelhante. Cumpre ressaltar que, para a 
classificação dos crimes, são utilizadas as 
informações fornecidas pela investigação criminal, 
que é a fonte de maior propriedade, pois tem a 
possibilidade de conhecer a fundo a circunstâncias 
do crime. Para o UCR, existe a categoria Criminal 
Homicide, o homicídio criminoso, que se subdivide 
em Murder e Nonnegligent Manslaughter, que 
significam, respectivamente, assassinato e 
homicídio culposo não negligente, o que equivale 
para nós como o homicídio doloso e o homicídio 
culposo por imprudência ou imperícia, e no 
Manslaughter by Negligence, que seria o 
homicídio culposo por negligência. 

 Logicamente, nossa classificação irá divergir, 
mesmo porque nossa legislação é diferente, mas a 
grande virtude do UCR está em conceituar a 
categoria, e, inclusive, ilustrar situações com 
exemplos do que está inserido na categoria e o que 
não está. 

 O primeiro subtipo do Criminal Homicide é 
definido, pela tradução do autor, como: “o ato 
intencional, ou não negligente, de matar um ser 
humano praticado por outro. Em regra geral, 
qualquer morte causada por ferimentos recebidos 
em uma luta, discussão, rixa, ataque, ou 
cometimento de crime.” (U.S. DEPARTMENT OF 
JUSTICE, 2004, p.15). O Uniform Crime Reporting 
Handbook traz dez exemplos para ilustrar o que 
seria a categoria do Assassinato e Homicídio 
culposo não negligente, que seriam, na tradução 
do autor: “Um homem atira e mata seu vizinho 
durante uma discussão a respeito do local da cerca 
que separa seus terrenos”(Homicídio com dolo 
direto); “Um vizinho descobre que uma criança foi 
espancada e a leva imediatamente ao hospital, 
esta vem a falecer por consequência direta dos 
machucados, a investigação conclui que a mãe é a 
responsável pelos ferimentos”(Lesão corporal 
seguida de morte); “Um criminoso fugindo em seu 
carro tenta ultrapassar um bloqueio policial e 
atropela e mata dois policiais” (U.S. DEPARTMENT 
OF JUSTICE, 2004, p.16). O próprio documento 



Revista Eletrônica da Faculdade Lions - Faclions 

 

RelfLions, Goiânia, v.1, n.1, p. 025-041, jan-jun, 2014 
- 35 - 

 

ressalta que nem todas as situações estão 
previstas no mesmo, mas nos casos incomuns, a 
classificação deve seguir as diretrizes presentes 
neste.  

Ainda se classifica o que não deve ser 
classificado como Criminal HomicideMurder and 
Nonnegligent Manslaughter: os suicídios, abortos, 
mortes no trânsito, mortes acidentais e tentativas 
de homicídio. Traz também o interessante 
exemplo de que não deve constar nesta categoria 
o caso em que a vítima morre de ataque cardíaco 
em decorrência de outro crime. Outra peculiar 
diferença para o nosso ordenamento jurídico é que 
existe outra categoria, diversa da última citada, 
chamada de Justifiable Homicide, o homicídio 
justificável, que, para eles, é o assassinato de um 
criminoso durante o cometimento de um crime, 
seja por um policial ou por qualquer cidadão. 
 Dada a importância das estatísticas 
criminais, é necessário, assim como se fez com o 
UCR, que os casos mais emblemáticos e comuns de 
CVLI sejam ilustrados numa diretriz única.  Além de 
definir o indicador aqui debatido, esta também 
deverá demonstrar casos práticos para que a 
classificação seja patente, e se evite que algumas 
interpretações divergentes possam ocorrer no 
intuito de deixar de fora alguns casos, o que 
implicaria numa suposta e não real redução de 
criminalidade, algo totalmente rejeitado por sérias 
instituições. 
 Um primeiro caso a ser discutido seria 
aquele em que, de uma única cena criminal 
decorrem mais de uma vítima, os comumente 
classificados como duplos ou triplos homicídios, ou 
até as chacinas em caso mais grave. Para o Direito, 
estamos diante do concurso de crimes, que pode 
ser material quando, através de mais de uma ação 
se praticam dois ou mais crimes, idênticos ou não, 
conforme Art. 69 do Código Penal, ou o concurso 
pode ser formal, quando o agente pratica dois ou 
mais crimes mediante uma única ação. O concurso 
formal pode ser considerado perfeito quando não 
há desígnios diferentes em relação aos crimes 
praticados, ou imperfeito, quando se teve 

intenção de cometer os dois crimes. A esse 
respeito, orienta Luiz Flávio Gomes:  

A tendência atual da jurisprudência, 
destarte, é conceber o concurso formal 
imperfeito somente em relação a bens 
jurídicos personalíssimos de extrema 
relevância (vida, v.g.). Quando o agente, 
com desígnios autônomos, com um só 
disparo mata duas pessoas, ocorre 
concurso formal imperfeito (porque 
envolve bens jurídicos personalíssimos e 
muito relevantes) (GOMES; MOLINA, 2009, 
v.2,  p.383) 

  
 Como exemplo de concurso material pode-
se citar: a ocorrência em que o homicida atira 
contra a vítima e outra pessoa põe-se à frente dela 
para protegê-la, de forma que os mesmos disparos 
causam a morte de ambas. O concurso formal, por 
sua vez, poderia ser o caso em que, tendo matado 
a primeira vítima, o homicida logo em seguida 
mata uma segunda por esta ter testemunhado o 
fato. Em ambos os exemplos, temos o registro de 
dois CVLI. 
 Portanto, com isso exclui-se a possibilidade 
de se argumentar a hipótese de crime continuado 
para tais casos, definido pelo Art. 71 do Código 
Penal como aquele em que o agente pratica mais 
de um crime da mesma espécie e, pelas condições 
de tempo, lugar, maneira de execução e outras 
semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos 
como continuação do primeiro, aplicando-se a 
pena de um só crime de forma agravada. Nesse 
entendimento, se pronunciou o Supremo Tribunal 
Federal:  
 

Não encerra ilegalidade a rejeição da 
continuidade delitiva entre quatro 
homicídios, quando as circunstâncias de 
sua prática denotam o caráter reiterativo 
da conduta criminosa, como ocorre nos 
autos, onde se encontra comprovada a 
atuação do paciente como justiceiro 
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contratado para eliminar as vítimas 
(BRASIL. STF- HC 71.196-1, 1994) 

 
 A mesma corte pacificou o tema com a 
Súmula nº 605: “Não se admite continuidade 
delitiva nos crimes contra a vida.” (STF, 1984). 
Destarte, sempre se deve considerar, para efeitos 
estatísticos, visto que se tratam de crimes contra a 
vida, o número de vidas perdidas para a 
criminalidade. Entender um triplo homicídio como 
apenas um fato, um único registro de crime 
continuado seria, numa visão humanista, um total 
desrespeito à dignidade da pessoa humana, 
sujeitando a vida de uma pessoa a um mero 
aglutinamento numérico. 
 Outra situação que gera polêmica é a 
contabilização no rol do CVLI das mortes 
decorrentes de confrontos armados entre policiais 
e indivíduos em cometimento de crimes. Isto já 
deu azo a vários estudos a respeito da letalidade 
policial e costuma ser classificado, em alguns 
Estados, como Resistência seguida de morte. O 
termo utiliza como parâmetro o crime de 
Resistência, previsto no Art. 329 do Código Penal, 
e inclui na tipificação a morte daquele que 
cometeu o crime como uma qualificadora, sendo 
que esta não existe em nossa Legislação Penal. 

A rigor, conforme a conceituação do CVLI já 
trabalhada neste artigo, o homicídio praticado 
pelo policial contra outrem que esteja cometendo 
um crime, seja em serviço ou de folga, preenche 
todos os requisitos do CVLI. É crime, com uso de 
violência, resulta em morte e praticado com 
intenção de matar, ainda que em alguns casos a 
intenção seja apenas a cessação da ação 
criminosa, seja pela preservação da vida de 
outrem ou do próprio policial. Este assume o risco 
de que os disparos possam tirar a vida do 
indivíduo, então mesmo querendo somente parar 
o criminoso, o policial pratica o crime com o dolo 
indireto. É bem verdade que a primeira e natural 
argumentação é que o policial tenha agido em 
legítima defesa, a excludente de ilicitude prevista 
no Inciso II do Art. 23 do Código Penal. Entretanto, 

esta excludente só será considerada em via 
judicial, e, pelo fato de a estatística da segurança 
pública dispor das informações até a fase do 
inquérito policial, é premeditado excluir esse tipo 
de crime da contagem da mortalidade sem uma 
avaliação mais criteriosa do evento, pois, uma vez 
comprovadas a autoria e a materialidade do crime, 
não pode a autoridade policial deixar de indiciar o 
acusado, conforme o Código de Processo Penal. 
 Além da justificativa jurídica, pesa ainda 
mais sobre a decisão de não excluir as mortes 
provocadas por policiais ou demais agentes do 
Estado, supostamente em legítima defesa, o 
próprio argumento moral. Em uma nação que 
tanto lutou para ser democrática e que possui um 
histórico de tantas agressões aos Direitos 
Humanos, não se pode de forma alguma deixar 
obscura a quantificação da letalidade policial. É 
bem sabido também que as respostas do Estado 
para redução deste tipo de evento é bem 
diferenciada daquela com o fim de combater a 
criminalidade mais comum. 

Por este motivo, este trabalho também 
possui o objetivo de introduzir categorias internas 
ao CVLI, que serão desenvolvidas posteriormente 
neste estudo. Entretanto, deixar à parte este 
quantitativo gera uma distorção que não contribui 
de nenhuma maneira para a confiabilidade do 
dado publicado. Várias obras apontam nesse 
sentido, mas por respeito à objetividade, traz-se 
um breve exemplo da diferença numérica em se 
considerar ou não estes casos junto aos demais 
homicídios. A Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo publica trimestralmente seus 
dados estatísticos, e em Nota Explicativa afirma 
que o Estado fechou o ano de 2011 com um total 
de 4.189 homicídios dolosos (SSP-SP, 2012). 

Todavia, ao analisar os dados conforme as 
demais classificações, e considerando não apenas 
o número de homicídios dolosos, mas sim o 
número de vítimas de homicídio doloso, pois, 
como já foi visto, este não pode ser considerado 
um crime continuado. Considerando também o 
número de vítimas de latrocínio, o número de 



Revista Eletrônica da Faculdade Lions - Faclions 

 

RelfLions, Goiânia, v.1, n.1, p. 025-041, jan-jun, 2014 
- 37 - 

 

pessoas mortas em confronto com a Polícia Militar 
de serviço e policiais militares de folga, e também 
as pessoas mortas em confronto com a Polícia Civil 
em serviço e policiais civis de folga, em todo o ano, 
chega-se a um somatório de 5.183 mortes, um 
valor que excede em 23,7% o número de 
homicídios divulgado pela citada Secretaria. 
Ademais, foram 469 pessoas assassinadas por 
policiais, o que corresponde a 10,6% do número de 
vítimas de homicídios dolosos, um alto percentual, 
e esta realidade não parece ser exclusiva dos 
paulistas. 
 Casos de grande clamor social são aqueles 
de mortes provocadas no trânsito, principalmente 
aquelas em que a culpa recai sobre apenas uma 
das partes. O rotineiro exemplo do condutor que 
trafega sob efeito de álcool ou outros tipos de 
droga, e desrespeita a sinalização de trânsito e os 
limites de velocidade. Os crimes de trânsito que 
resultam em morte, em geral, poderão tanto ser 
considerados como homicídio culposo, quanto 
como homicídio com dolo eventual e, por óbvio, 
nos casos mais raros, a investigação também 
poderá apontar para o dolo direto ou indireto. Mas 
o que interessa a este Artigo é a tênue linha que 
separa o crime de trânsito com dolo eventual do 
homicídio culposo com culpa consciente, que será 
determinante para definir se o fato entra ou não 
na estatística do CVLI. Quanto a isso, ensina o 
mestre Zaffaroni:  
 

O limite entre o dolo eventual e a culpa com 
representação é um terreno movediço, embora 
mais no campo processual do que no penal. Em 
nossa ciência, o limite é dado pela aceitação ou 
rejeição da possibilidade de produção do 
resultado, e, no campo processual, configura um 
problema de prova que, em caso de dúvida sobre a 
aceitação ou rejeição da possibilidade de produção 
do resultado, imporá ao tribunal a consideração da 
existência de culpa, em razão do benefício da 
dúvida: in dubio pro reo. (ZAFFARONI, 2007 p. 431):  
 

Portanto, caberá à competente autoridade 
policial, munida de todas as circunstâncias e 
provas técnicas, definir no caso concreto se o fato 
é ou não CVLI. 

Também merecem minucioso exame as 
hipóteses de superveniência de causa 
independente, como reza o § 1º do Art. 13 do 
Código Penal: “A superveniência de causa 
relativamente independente exclui a imputação 
quando, por si só, produziu o resultado; os fatos 
anteriores, entretanto, imputam-se a quem os 
praticou”. Assim sendo, o caso em que uma vítima 
de tentativa de homicídio dá entrada em um 
hospital com um disparo de arma de fogo na 
perna, e vem a falecer por infecção hospitalar, não 
pode ser considerado como CVLI. 

O Infanticídio é outro exemplo de crime 
bastante controverso. Segundo o Art. 123 do 
Código Penal, define-se como: “Matar, sob a 
influência do estado puerperal, o próprio filho, 
durante o parto ou logo após”. A característica que 
exige a especialidade deste crime é justamente o 
chamado estado puerperal, de difícil delimitação 
até para especialistas da psicologia. Sobre isso, 
argumenta França:  

 
Nada mais fantasioso que o chamado 
estado puerperal, pois nem sequer tem um 
limite de duração definido (...) o que 
acontece no infanticídio é que numa 
gravidez ilegítima, mantida em 
sobressaltos e cuidadosa reserva, pensa a 
mulher dia e noite em como se livrar do 
fruto de suas relações clandestinas (...) e 
como maneira de solucionarem seu 
problema praticam o crime devidamente 
premeditado em todas as suas linhas, tendo 
o cuidado, entre outras coisas, de esconder 
o filho morto, dissimular o parto, tudo isso 
com frieza de cálculo, ausência de emoção, 
e, às vezes, requintes de 
crueldade.(FRANÇA, 1998, p. 240) 
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Mesmo não assumindo posição tão 
incisiva, considera-se perigoso registrar como CVLI 
o assassinato doloso e violento cometido pela 
mãe, de um filho com maior tempo de vida, e 
deixar de fazê-lo em relação ao mesmo crime, 
cometido contra o recém nascido. Ademais, a 
especialidade do crime faz com que sua pena seja 
menor do que a pena do Homicídio, mas estes 
continuam bastante semelhantes. 

Vale repisar que a atual determinação de 
CVLI feita pela SENASP considera, além do 
Homicídio, o Roubo seguido de morte e a Lesão 
corporal seguida de morte, excluindo a 
possibilidade de configurarem como CVLI outros 
crimes violentos e dolosos que resultem em morte, 
privilegiando aqueles de forma parcial e 
injustificada. Mesmo porque estão tipificados na 
Lei Penal vários outros crimes que, ainda que não 
tenham a morte da vítima como desígnio principal, 
podem ser seguidos de morte, crimes estes de 
grande repercussão social como o Estupro e a 
Extorsão mediante sequestro. Por isso não parece 
prudente permitir tal distinção, uma vez que, 
desse modo, abre-se a lacuna para que algum 
gestor em segurança pública com a intenção de 
minorar os números de CVLI, tenda a classificar 
suas ocorrências como estes crimes não elencados 
atualmente. Outra vantagem de uma abordagem 
mais abrangente de consideração deve-se ao fato 
do aprimoramento e modernização das práticas 
criminais, ensejando a utilização de meios mais 
incomuns para a prática de crimes, sobretudo no 
tocante às ações do crime organizado, os atos de 
terrorismo. Por esta razão é de suma importância 
que os crimes de perigo comum como Incêndio, 
Explosão ou Uso de gás tóxicos, na forma dolosa, 
ou ainda os crimes de atentado aos transportes, 
também possam constar nos registros de CVLI. 

Em última etapa, vale mencionar que 
muitos Estados possuem em seus bancos de dados 
de ocorrências a classificação de Encontro de 
Cadáver, termo genérico que poderia se referir a 
qualquer tipo de morte. O termo é impróprio por 
não se referir a um tipo penal, portanto, por si só, 

esta classificação não deve constar entre o CVLI. 
Mas na verdade, muitas vezes este rótulo 
representa um homicídio que ocorreu com um 
interregno maior entre a consumação do fato e a 
constatação por parte da polícia, o que dificulta a 
compreensão do que realmente tenha acontecido. 
De todo modo, recomenda-se a inclusão destas 
vítimas na lista de CVLI, se forem verificados pela 
Polícia Científica sinais de morte violenta, tais 
como perfurações de arma de fogo ou de arma 
branca, devendo ser, quando possível, aliadas às 
informações da investigação criminal.  

É bem sabido que o crime letal contra a vida 
é o mais complexo dos crimes, sendo apresentado 
à Polícia sob as mais diversas formas e propósitos, 
do que decorre que, para cada perfil de crime se 
demandará uma específica medida de combate. 
Esta será a grande e árdua tarefa da Análise 
Criminal, pois o rigor na compilação dos dados 
estatísticos não se deve apenas a mero 
preciosismo, e sim porque, para que se tenha uma 
análise mais eficiente, é imprescindível a qualidade 
dos dados utilizados.  

Bem além de ocorrências 
georreferenciadas, para o Mapeamento Criminal, 
e do horário de registro o mais próximo do 
momento real do fato para a Análise Temporal, 
demanda-se as informações de modus operandi do 
agressor e da motivação criminal, em vista de uma 
Análise Qualitativa, sobretudo nos crimes 
interpessoais ou de proximidade. Dantas (2007) 
ensina o método “IZE”, baseado na categorização, 
generalização, organização, minimização e 
maximização do padrão criminal para se chegar ao 
núcleo da análise. Nesse sentido apresentam-se 
subcategorias internas ao CVLI para que se 
delimitem padrões mais coerentes de cada crime.  

São elas: Crimes de dolo direto, os quais 
representam a grande maioria dos registros, por 
isso admitem detalhamento em nível menor 
através das motivações dos crimes, como por 
brigas conjugais, discussão ou vingança, cada uma 
refletindo em respostas diferenciadas. Crimes de 
dolo indireto: também se exige saber em 
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específico se a intenção principal fora um crime 
contra o patrimônio ou estupro, por exemplo. 
Crime de trânsito com dolo eventual: ensejará 
fiscalizações de trânsito mais rigorosas e 
campanhas de prevenção. Encontro de cadáver 
violentado: o registro de hora deve ser 
desconsiderado das análises temporais por não 
corresponder à realidade, o mesmo também 
podendo ser dito sobre local onde o corpo fora 
achado. CVLI consumado em Hospital: deve ser 
alvo de ressalva em relação à avaliação do 
resultado de uma medida de prevenção, pois o 
fato de a tentativa de homicídio ser em tempo 
anterior pode refletir outra conjuntura de 
criminalidade. Morte decorrente de ação policial: 
praticada por qualquer tipo de agente de 
Segurança Pública e que, apesar da 
impossibilidade de se evitar o confronto armado, 
pode ser diminuída com o incremento de eficácia 
no socorro das vítimas. 

 
Conclusão 

 
Percorrido o extenso caminho de tratar em 

minúcias os fatores e critérios de consideração do 
indicador estatístico do CVLI, e já tendo 
massificado a importância do mesmo para uma 
abordagem ampla e completa das políticas de 
segurança pública, chega-se a este ponto do 
trabalho com todo o embasamento teórico 
necessário da elencar concretamente quais as 
tipificações que devem figurar a composição dos 
crimes violentos letais intencionais. São elas: 
Homicídio doloso, Art. 121 §1º e §2º; Infanticídio, 
Art. 123; Lesão corporal dolosa seguida de morte, 
Art. 129 §3º; Rixa seguida de morte, Art. 137 
parágrafo único; Roubo seguido de morte, Art. 157 
§3º; Extorsão seguida de morte, Art. 158 §3º; 
Extorsão mediante sequestro seguida de morte, 
Art. 159 §3º; Estupro seguido de morte, Art. 213 
§2º; o  Estupro de vulnerável seguido de morte, 
Art. 217-A §4º; Incêndio doloso seguido de morte, 
Art. 250 §1º concomitante com o Art. 258; 
Explosão dolosa seguida de morte, Art. 251 §1º e 

§2º concomitante com o Art. 258; Uso doloso de 
gás tóxico ou asfixiante, Art. 252 caput 
concomitante com o Art. 258; Inundação dolosa, 
Art. 254 concomitante com o Art. 258; 
Desabamento ou desmoronamento doloso, Art. 
256 caput concomitante com o Art. 258; Perigo de 
desastre ferroviário na forma dolosa, Art. 260 §1º 
concomitante com o Art. 263; Atentado doloso 
contra a segurança de transporte marítimo, fluvial 
ou aéreo, Art. 261 §1º e §2º concomitante com o 
Art. 263; Atentado doloso contra a segurança de 
outro meio de transporte, Art. 262 §1º 
concomitante com o Art. 263; Arremesso de 
projétil seguido de morte, Art. 264 parágrafo único 
e Epidemia dolosa seguida de morte, Art. 267 §1º, 
todas do Código Penal Brasileiro. Tal rol taxativo 
pode ser simplificado como: Homicídio, 
Infanticídio e demais crimes violentos e dolosos 
que resultem em morte. Como as subcategorias de 
CVLI, têm-se: Crime de dolo direto, Crime de dolo 
indireto, Crime de trânsito com dolo eventual, 
Encontro de cadáver violentado, CVLI consumado 
em Hospital e Morte decorrente de ação policial. 

Com isso, este estudo cumpre o papel de ser o 
guia da metodologia de classificação dos Crimes 
Violentos Letais Intencionais, propiciando a 
unificação das estatísticas nacionais e a 
erradicação das divergências de estatísticas 
criminais entre os órgãos dos Estados. Não 
obstante, este estudo limitou-se a definir a 
metodologia de classificação dos eventos criminais 
com morte, entretanto outros aspectos 
metodológicos, além da classificação da natureza 
dos eventos, são passíveis de pesquisa e 
normatização, tais como as regras de definição da 
data e do local do evento, se serão considerados 
os dados da execução ou da consumação do crime, 
por exemplo. 
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Resumo: Chama-se metalinguagem à utilização da língua para descrever seja uma língua, seja a própria 
linguagem, seja qualquer outro sistema de significação, inclusive as ciências e doutrinas de 
desenvolvimento e acúmulo de conhecimento. Este artigo relata os resultados de pesquisa desenvolvida 
com o objetivo de compreender a influência do aprendizado da metalinguagem de uma dada ciência, 
disciplina ou área de conhecimento para o desenvolvimento do estudante da área. O método utilizado 
foi a historiografia-linguística dos conceitos relacionados, a saber, metalinguagem, língua, linguagem, 
enunciação, linguagem comum e conhecimento; sintetizando a partir desse ponto como esses conceitos, 
agindo no processo de formação da metalinguagem de epistemologias do conhecimento, podem 
simplificar o aprendizado do conhecimento em si. O artigo demonstra como a linguagem comum é 
incapaz de alcançar qualquer metalinguagem, mas, ao contrário, toda metalinguagem pode se servir da 
linguagem comum. Esse fato impossibilita o leigo de compreender o conhecimento técnico-científico. 
Ao demonstrar que a metalinguagem pode ser ensinada previamente e que isso facilitará o acesso do 
estudante ao conhecimento, atinge-se a conclusão da pesquisa. 
 
Palavras-chave: aprendizagem, ensino, metalinguagem, historiografia-linguística, enunciação  
 

Abstract: One calls metalanguage the use of language to describe language itself or any system of 
signification, including the sciences and doctrines of development and accumulation of knowledge. This 
article reports the results of a research carried out in order to understand the influence of the 
metalanguage learning of a given science, an academic subject or an area of knowledge for the 
development of the student of each area. The method used here was the linguistic-historiography of the 
related concepts, namely, metalanguage, language, utterance, common language and knowledge; 
synthesizing how these concepts, that act in the formation of metalanguage epistemologies of 
knowledge, can simplify the learning of knowledge itself. The article demonstrates how the common 
language is unable to reach any metalanguage, but instead, all metalanguage can serve itself of the 
common language. This fact makes it impossible for the layman to understand the technical and 
scientific knowledge. By demonstrating that the metalanguage can be previously taught and that it will 
facilitate the student access to knowledge, this research reaches its ends.  
 
Keywords: Learning, teaching, metalanguage, linguistic-historiography, utterance 
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Introdução 

 

Conforme Rodrigues (2007), Saussure 
(2002) compreende a linguagem como o conjunto 
amplo de sistemas de interação humana. Nesse 
conjunto se inclui a língua. Benveniste (2005), por 
sua vez, afirma que a linguagem, inclui a língua, 
porém, mais especificamente se refere ao uso que 
dela se faz. Quando se usa a língua de maneira que 
seus termos possam evocar conceitos, técnicas ou 
métodos específicos de uma epistemologia, esse 
uso específico da língua constitui uma 
metalinguagem, visto que o significado dos termos 
já não se constitui linguisticamente na operação 
das relações sintagmáticas e paradigmáticas 
(Saussure, 2002), mas a partir da lexicalização 
operada na epistemologia do conhecimento 
pertinente. 

É comum ouvir afirmações como “o 
domínio da linguagem e a habilidade de ler e 
produzir textos escritos são indispensáveis para 
uma boa formação superior.” De fato, esses 
quesitos são indispensáveis, porém, a questão é 
que há outros problemas de linguagem que 
necessitam atenção especial. Uma profunda 
discussão sobre o tema se apresenta como 
inadiável em nosso país. Aspectos como as 
variantes linguísticas e a tradição gramatical, que 
acirram uma disputa menos inócua que nefasta 
entre o conhecimento científico e o pensamento 
tradicional sobre linguagem; problemas de 
aprendizagem; o ensino de línguas estrangeiras 
tanto no nível Fundamental como no Médio; e 
todo o fraquíssimo desempenho da escola no 
Brasil, são apenas alguns dos fatores direta ou 
indiretamente relacionados à linguagem que 
necessitam de intenso debate no meio acadêmico 
e em toda a sociedade. Ao buscar atender a esse 
apelo dos fatos, o presente artigo pretende iniciar 
um debate acerca do emprego da metalinguagem 
como forma de iniciação da formação acadêmica 
dos estudantes do Ensino Superior.  
 
 

 

Material e Métodos 

 

A partir da pesquisa historiográfico-
linguística, problemas de ordem técnico-científica 
no emprego da linguagem no ensino foram 
levantados e são sintetizados neste artigo. O 
objetivo é apresentar uma proposta que faculte 
um incremento no desempenho da aquisição de 
conhecimento por parte dos discentes, de forma 
que seus esforços na aprendizagem e, 
consequentemente, em sua formação, possam 
alcançar pleno êxito, fluindo de maneira 
adequada. Nessa síntese são percorridos os 
conceitos de metalinguagem, língua, linguagem, 
enunciação, linguagem comum e conhecimento. 
Apesar da compreensão de que o mesmo princípio 
pode ser aplicado em qualquer área de 
conhecimento ou disciplina que seja sustentada 
por metalinguagem, optou-se por utilizar a 
metalinguagem da linguística e da gramática para 
construir os exemplos ilustrativos.  

A Historiografia-Linguística é um ramo da 
linguística que utiliza a historiografia como 
método de síntese. O objeto de investigação é 
sempre o material textual, podendo seu enfoque 
recair sobre uma obra, um autor, seu método, ou 
sobre conceitos (Milani, 2011). Neste caso, o 
objeto investigado foi o conceito de 
metalinguagem. A partir do desenvolvimento da 
investigação, os demais conceitos supracitados se 
fizeram objeto para que o conceito principal 
pudesse ser adequadamente sintetizado.  
 
Resultados e Discussão 

 

Desde a antiguidade clássica o pensamento 
humano procura compreender a linguagem. São 
muitas as formas de conceber a linguagem. Desde 
a antiga concepção de representação, passando 
pela comunicação e chegando à interação, a 
linguagem sempre ofereceu desafios a seu 
conhecimento (Koch, 2000). O maior desses 
desafios talvez seja o próprio objeto deste estudo: 
a ferramenta para descrever o objeto é o próprio 
objeto. A descrição da linguagem se faz via 
linguagem. Esse fato cria a metalinguagem. Mas é 
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preciso primeiramente compreender alguns 
detalhes no que diz respeito ao conceito de 
linguagem.  

Recuando à filosofia antiga, encontramos a 
concepção de linguagem como representação do 
mundo e do pensamento. Aristóteles (2010), em A 
Poética Clássica, lança as bases do pensamento 
tradicional que ressoa forte ainda hoje. Conforme 
afirma Koch (2000), embora atualmente menos 
pessoas atestem a linguagem como forma de 
representar o mundo e o pensamento, essa 
concepção ainda tem adeptos.  

A partir da Idade Moderna, a comunicação 
entre os seres humanos se intensifica, entrando 
em cena a concepção da linguagem como forma de 
comunicação. Essa concepção é bastante criticada 
por muitos estudiosos, entre eles Benveniste 
(2005) e Derrida (1991). Este último apresenta em 
Assinatura acontecimento e contexto uma análise 
minuciosa do problema. A comunicação pressupõe 
uma transferência. Se a linguagem permitisse uma 
transferência tal qual ocorre de fato entre meios 
de comunicação, a metáfora do “vaso” para se 
referir aos professores seria quase perfeita. O vaso 
carregado de conhecimento se despejaria sobre os 
vasos secos, fartando-os. Os estudantes, porém, 
mesmo atenciosamente dedicados a aprender, 
empreendem, muitas vezes, um caminho 
extremamente difícil, e nem sempre vitorioso. 
Num país onde o mais importante se tornou 
“passar”, e a promoção do estudante é um 
imperativo legal, é mais fácil desistir de aprender e 
aprender a passar, simplesmente. A transferência 
do conhecimento não se dá via linguagem. Ou, 
pelo menos, não no sentido de transferência. 
Mesmo uma simples história não será percebida 
por mais de um ouvinte da mesma maneira. Essas 
reflexões conduzem a uma terceira concepção de 
linguagem. 

Na esteira do pensamento de Wittgenstein, 
Austin proporciona uma nova maneira de 
conceber a linguagem, a interação; isto é, a 
linguagem como ação entre as pessoas. 
Wittgenstein (1995) apresenta o conceito de jogos 
de linguagem e Austin (1975) apresenta a teoria 
dos atos de fala, na qual analisa e categoriza os 

princípios da ‘ação linguística’. Nessa concepção, o 
professor não seria responsável por transmitir o 
conhecimento, mas por agir linguisticamente com 
a turma de forma que, na interação, o 
conhecimento se produza. 

Do ponto de visto linguístico, a definição de 
linguagem também necessita atenção. A 
historiografia-linguística demonstra que o 
conceito de linguagem está longe de ser consenso. 
Em seu trabalho A constituição dos conceitos de 
língua e linguagem em Saussure e Benveniste 
numa perspectiva historiográfica cronológica, 
Rodrigues (2007), demonstra que autores 
importantes da linguística divergem sobre o que 
seja a linguagem. Para Saussure, considerado 
fundador da linguística, a linguagem equivale ao 
sistema formado por todas as maneiras de 
interação humanas. Assim, estariam no âmbito da 
linguagem não apenas a língua e seus usos, mas 
também outras formas de expressão, como as 
artes, a moda, os códigos de boas maneiras, etc. Já 
para Benveniste, só poderia ser chamado 
linguagem os aspectos verbais desse circuito. 
Assim, apenas a língua e seu uso oral e escrito na 
produção de textos é que se pode considerar 
linguagem.  

Saussure (2002), em sua obra Curso de 
linguística geral, publicado em França em 1916, 
está em busca da definição do objeto da 
linguística, a língua. Para o pesquisador, a língua se 
restringe ao depósito mnemônico de um conjunto 
de regras capaz de gerar, na fala, o signo 
linguístico. Essas regras, que são o próprio signo 
linguístico, permitem aos usuários de um idioma 
compreender o significado do que um e outro 
dizem. A este aspecto Saussure chama o caráter 
social da língua, isto é, o fato de que o significado 
dos signos tem, na língua, mais ou menos o mesmo 
valor para todos os falantes. Como sua operação 
se realiza na memória, tem caráter psíquico. 
Porém, ao localizar a língua entre os fatos da 
linguagem, Saussure como sendo “multiforme e 
heteróclita” (op. cit, p. 17) e, portanto, não 
classificável, pertencendo ao mesmo tempo ao 
domínio social e individual.  
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A conclusão de Rodrigues (op.cit.) é a de 
que, para Saussure,  

 
O conceito de linguagem é bastante amplo, 
contemplando todos os aspectos da 
interação humana e não apenas aqueles 
procedentes da língua. Tampouco Saussure 
sugere que todos os demais aspectos 
tenham se originado na língua, mas tão 
somente que a língua seria o indexador dos 
demais, o mais importante dos sistemas. O 
lingüista genebrino chega a falar em signos 
da moda e regras de polidez como sendo 
formas de interação social pela linguagem, 
as quais integrariam a completude do 
sistema social da linguagem. (Rodrigues, 
2007, p. 84) 

 
Benveniste, linguista siro-francês, foi 

professor na École Pratique des Hautes Études, em 
Paris, iniciou em 1933 suas publicações em 
linguística geral com um artigo sobre o signo 
linguístico. Benveniste desenvolveu alguns 
aspectos importantes em relação à pesquisa de 
Saussure. No que diz respeito à linguagem, há uma 
divergência conceitual digna de nota entre os dois 
estudiosos. Nas palavras de Rodrigues, Benveniste 
“tem uma definição bastante radical de linguagem, 
a de que esse termo seria aplicável exclusivamente 
aos aspectos da interação humana relacionados 
diretamente à língua” (op.cit. p.84). Em outras 
palavras, linguagem para Benveniste se resume ao 
conjunto de língua, fala, escrita e texto; sendo, a 
fala, a escrita e o texto exclusivamente verbais. 

Embora se possa atingir a síntese do 
conceito de metalinguagem mais facilmente a 
partir do conceito de linguagem encontrado em 
Benveniste, o conceito saussuriano é merecedor 
de atenção. O debate entre esses dois teoremas é 
dos mais profícuos; contudo, evitar-se-á, neste 
artigo, estender mais sobre o caso a fim de não 
desviar o foco do objeto. Protestando, porém, 
manter os dois conceitos sob perspectiva. Além 
disso, a concepção da linguagem como interação 
social aparece a esta pesquisa como a mais 

adequada reflexão sobre a forma como a 
linguagem de fato é operada entre as pessoas.  

Quaisquer cidadãos no exercício social de 
suas vidas, desempenhando os papéis comuns do 
cotidiano, servem-se da linguagem em um nível 
chamado “comum”. ‘Linguagem comum’ é, pois, 
um termo bastante aceito entre linguistas para se 
referir a um uso que se faz da língua que é de fato 
‘comum’ a praticamente todos os falantes de um 
dado idioma. Como afirma Saussure (2002), o 
signo linguístico é o resultado da associação de um 
significante (sequência de fonemas) a um 
significado (conceito associado ao significante 
conforme as relações de valoração empreendidas 
pela gramática na operação linguística). 
Benveniste (2005), afirma que o signo linguístico 
pode ser compreendido entre o morfema e o 
período. O conceito de período é mais facilmente 
compreendido no texto escrito; quanto ao texto 
oral, há um trabalho bastante elucidativo, a 
Gramática do português falado, onde o conceito 
de período pode ser associado ao conceito de 
turno. 

Assim, é entre o morfema e o período, ou 
entre o morfema e o turno que se realizam as 
operações chamadas por Saussure (2002) de 
relações sintagmáticas (aquelas responsáveis pela 
constituição da parte significante do signo 
linguístico, ou sua materialidade; isto é, a 
associação dos fonemas, na oralidade, ou das 
letras, na escrita) e relações paradigmáticas (as 
relações que, desde o morfema, operam a 
constituição do significado do signo linguístico 
consoante o modelo de cada língua). Assim é que 
“eu fui ao colégio” constitui-se de relações 
sintagmáticas na associação dos fonemas para 
constituir morfemas; dos morfemas para constituir 
termos; e dos termos para constituir a frase. Já seu 
significado é operado na confluência dessas 
relações sintagmáticas com as de outra natureza, 
as relações paradigmáticas. A escolha do pronome 
“eu” encontra nessas relações paradigmáticas a 
oposição de termos pronominais que foram 
preteridos na construção, mas que, 
linguisticamente, estão constituindo o significado 
da palavra “eu”; por exemplo, as palavras “tu” e 



Revista Eletrônica da Faculdade Lions - Faclions 

 

RelfLions, Goiânia, v.1, n.1, p. 042-049, jan-jun, 2014 

- 46 - 

“nós”, bem como as palavras “ele”, “ela”, “eles” e 
“elas”. Em outras palavras, paradigmaticamente 
falando, o significado da palavra “eu” é dado na 
oposição desse sintagma aos demais sintagmas do 
sistema pronominal de função “sujeito”. 

Nosso cérebro processa essas operações de 
maneira instantânea se dominamos a língua. A 
esse processamento Benveniste (1989) chamou 
“enunciação”. Enunciação é, portanto, a realização 
na memória das operações sintagmáticas e 
paradigmáticas que, por sua vez, constituem o 
enunciado tanto na sua forma física, quanto no 
conceito que se lhe associa.  

A questão é que no uso comum da língua, 
na chamada ‘linguagem comum’, os conceitos são 
também comuns; ou seja, o processo de 
lexicalização empreendido pelas diversas áreas de 
conhecimento para lexicalizar ou relexicalizar 
termos escapa ao leigo. Krieger & Finatto (2004) 
demonstram que toda área de conhecimento, seja 
das ciências naturais, seja das ciências sociais e 
humanas, necessita, para consolidar seus 
conceitos, de definir os significados dos termos por 
empregados por tal área em caráter técnico. A 
esse processo se dá o nome de “lexicalização”, no 
caso de apenas se definir um significado 
específico, ou “relexicalização”, quando o termo 
tem seu significado alterado em relação, seja ao 
significado comum, seja a um significado técnico 
anterior.  

Aqui se atinge mais uma vez o conceito de 
metalinguagem. A princípio, metalinguagem é o 
emprego específico da língua para tratar de 
assuntos pertinentes à própria língua e à 
linguagem como um todo. Porém, como 
demonstra Greimas (1973), a primeira 
metalinguagem, à qual se pode chamar 
metalinguagem de primeiro nível, é a gramática. 
Acima da gramática está a linguística, 
metalinguagem de segundo nível. Como Greimas 
(op.cit.) esclarece, a gramática é capaz de 
descrever a linguagem comum, enquanto a 
linguística é capaz de descrever tanto a gramática, 
quanto a linguagem comum. No terceiro nível 
estariam as metalinguagens epistemológicas, nas 
quais se operam as metodologias e, portanto, 

onde se localizam as ciências e suas diversas 
ramificações. Finalmente, a filosofia ocupa o nível 
quaternário de metalinguagem, e, por ser o nível 
superior, é capaz de falar dos métodos, da 
linguística, da gramática e da linguagem comum.  

Essa hierarquização da linguagem pode 
parecer estranha e desnecessária ao leigo em 
ciências da linguagem, porém, este trabalho 
pretende demonstrar sua obrigatoriedade na 
construção do conhecimento, seja em pesquisa, 
seja na formação do graduando e, até mesmo, na 
formação fundamental e média. Como afirma 
Greimas (op.cit.), não se pode falar sobre a 
linguagem comum sem se servir de uma 
metalinguagem adequada.  

A gramática, tomada como simples 
descrição da língua, logo, das operações inerentes 
ao signo linguístico, constitui um uso da língua que 
já transcende o uso comum. Isso implica um 
conjunto bastante vasto de conceitos que 
escapam totalmente ao uso comum. Um exemplo 
simples, mas eficiente, dessa questão é o conceito 
de “sujeito”. Na linguagem comum, ‘sujeito’ é 
sinônimo de pessoa do sexo masculino, 
geralmente possui carga pejorativa de acordo com 
o emprego dado à palavra. Caso se diga, por 
exemplo, “Aquele sujeito esteve aqui ontem.”, o 
emprego do termo ‘sujeito’ é sinônimo de pessoa 
do sexo masculino e possui certo tom negativo. 
Para marcar o positivo será necessário torná-lo 
explícito, como em “Fulano é um bom sujeito”. 
Considerando agora esse significado comum da 
palavra ‘sujeito’ em relação ao significado dessa 
mesma palavra no conhecimento gramatical 
tradicional, teríamos que “sujeito é aquele que 
sofre ou pratica a ação”. Quando, em sala de aula, 
o professor demonstra essa “nova verdade” ao 
estudante, a operação de constituição do valor da 
expressão, ou seja, a operação linguística do 
estudante, a enunciação operada por ele em sua 
memória evoca o significado comum da palavra 
“sujeito”.  

Ora, é certo que o conceito fora dado: 
“sujeito é aquele que sofre ou pratica a ação”, 
porém, este conceito assim, desconectado do seu 
conjunto de conhecimento, não opera a 
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metalinguagem da gramática. Disso decorre que o 
estudante não consegue apreender este conceito 
da maneira complexa como deveria para 
verdadeiramente adquirir o conhecimento 
almejado. Se lhe for proposta a questão “qual o 
sujeito da oração ‘o carro atropelou o homem’?”, 
não será de estranhar que o mesmo afirme que o 
sujeito da oração é ‘o homem’, pois, ao receber o 
conceito, a diferença entre o termo lexicalizado e 
o termo comum não foi marcada. Ou seja, não se 
operou a lexicalização em si, o que impede que o 
processo de enunciação avance além das 
operações linguísticas e atinja o conhecimento 
epistemologicamente produzido e indexado no 
termo conceitual.  

O termo lexicalizado abriga conceitos que 
na linguagem comum não se encontram. Poder-se-
ia chamá-lo termo-conceito, visto que, no 
processo enunciativo, enunciador e enunciatário 
necessitam realizar operação semelhante para que 
o enunciador possa ser compreendido. Sem 
conhecimento pleno do conceito em sua posição 
epistemológica o estudante só pode praticar a 
enunciação linguística, destituída de seu caráter de 
conhecimento específico. Para adquirir o conceito 
gramatical de ‘sujeito’ é necessário elevar o 
estudante da linguagem comum à metalinguagem 
da gramática. Se essa operação não se realizar, o 
estudante atravessará os anos de escola e 
faculdade sem acessar o conceito por básico que 
pareça. Não poucas pessoas permanecem nesse 
status quo sem poder se elevar.  

No Teeteto (Platão, 2007), Sócrates discute 
o conhecimento, o que é e como se adquire. 
Primeiramente, não se pode gerar conhecimento 
sem que se possa nomeá-lo. Algo só é conhecido 
quando se pode falar a seu respeito. Todo o 
conhecimento acumulado da humanidade só pode 
ser transmitido às sucessivas gerações através de 
sua descrição por meio da linguagem. Portanto, 
uma discussão, para gerar conhecimento, obriga a 
formulação de novos conceitos e novas palavras, 
bem como, o reemprego, ou ressignificação de 
palavras que terão seu significado, comum ou 
técnico, relexicalizado. Todo esse movimento, que 
pode ser científico ou empírico, gera 

conhecimento e, por conseguinte, gera 
metalinguagem. Se a apreensão do conhecimento 
novo necessita de signos que o possa manter 
acessível, a iniciação de um leigo em qualquer área 
de conhecimento deveria passar pelo 
desenvolvimento da metalinguagem que permitiu 
sua apreensão.  

 
 

 

Conclusões 

 

O conhecimento é uma aquisição valiosa 
tanto para a humanidade quanto para os 
indivíduos. Sua construção demanda inúmeros 
recursos, dentre eles, o concurso do tempo e da 
história. Uma epistemologia é historicamente 
constituída de uma infinidade de conceitos e 
métodos armazenáveis e transmissíveis por via da 
linguagem e que sempre se estabelece por meio de 
metalinguagens. A formação de novos 
pesquisadores, bem como a formação de recursos 
humanos em graus mais elementares deveria se 
pautar pela aquisição dessas metalinguagens. 

Apesar do fato de que os currículos do 
ensino sejam desenvolvidos tradicionalmente de 
forma progressiva, a prática do ensino, mais das 
vezes, não considera a ausência natural da 
metalinguagem das disciplinas no iniciando. Além 
disso, o simples escalonamento curricular do mais 
elementar ao mais complexo não garante por si 
que o discente possa acessar de forma integral a 
complexidade de conceitos, teorias e métodos 
que, ao longo de muitos séculos, possibilitou o 
arranjo daquele dado conhecimento em um 
arcabouço aceitável. 

É certo que o processo de graduação não é 
muito mais do que a aquisição dessa 
metalinguagem, além dos métodos e técnicas, 
evidentemente. A formação de um profissional em 
qualquer área, em última análise, consiste na sua 
aquisição da gama de conceitos em que consiste a 
área. Assim é que sua formação será tanto melhor 
quanto mais profundamente o mesmo consiga 
conhecer o que, da área, já é conhecido. 
Finalmente, podendo esse profissional percorrer 
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livremente os meandros desse certo 
conhecimento, poderá também tornar-se um 
produtor de conhecimento, um pesquisador. Daí o 
sistema acadêmico ser estruturado como um 
sistema de formação de pesquisadores, por mais 
que se pretenda a técnica e a eficiência 
profissional. 

A delimitação de uma epistemologia passa 
pela historiografia-linguística de sua 
metalinguagem. Elaborar a síntese de seus 
conceitos, métodos e pesquisadores, irá 
providenciar uma ferramenta mais arrojada para 
iniciação de seus novos membros que o simples 
escalonamento das dificuldades jamais poderia 
suprir. Dessa forma, ao serem introduzidos em 
determinada área de conhecimento, os novatos 
poderão açambarcar um volume de conhecimento 
tal que possibilite, a partir daí, seu 
aprofundamento sem maiores traumas.  

O que se está propondo é justamente a 
iniciação por via da aquisição da metalinguagem. É 
essa que sustenta o conhecimento e permite que 
os profissionais possam interagir em seu domínio, 
tanto com o próprio saber, como com os demais 
profissionais da área. O neófito, introduzido por 
via da metalinguagem, ainda que não tenha 
profundidade na disciplina versada, terá condições 
de interação, da mesma forma, tanto com o saber 
em si, como com seus mestres e colegas. Sua 
autoconfiança será preservada uma vez que a 
sensação de completo despreparo tende a 
desaparecer rapidamente quando se consegue 
interagir com os textos e as pessoas envolvidas no 
processo de ensino-aprendizagem. Além de sua 
capacidade de aprofundamento nos conceitos se 
multiplicar rapidamente, a capacidade de 
compreender processos e técnicas igualmente 
será maior e mais acelerada. 

Sempre se diz que a linguagem é a base de 
todo conhecimento. Por isso mesmo, há uma 
grande preocupação em formar os estudantes nas 
habilidades de leitura e escritura enquanto 

processos sócio-cognitivos. Entretanto, uma 
metalinguagem é justamente um campo superior 
em relação à linguagem comum, e as habilidades 
na linguagem comum não poderão da mesma 
forma auxiliar de maneira decisiva o estudante. 
Sem uma formação adequada na metalinguagem 
que sustente a ciência em pauta, muitos 
estudantes terão tanta dificuldade em acessar o 
conhecimento que, desestimulados, poderão 
optar pela desistência prática, ou pelo apelo 
legalizado da promoção vazia. 
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Resumo: A pesquisa sobre saúde no contexto organizacional tem como principal ponto de análise a 
qualidade de vida no trabalho, suas nuances e suas contradições.  Percebe-se que a saúde dos 
trabalhadores de uma organização está alicerçada sobre os investimentos em qualidade de vida coletivos 
e não individuais, destacando-se o fator humano como justificativa para esse investimento. Delimitar o 
que vem a ser essa qualidade de vida no trabalho só pode ser possível através da própria fala dos 
trabalhadores que, no cotidiano, estão transformando seus esforços físicos, cognitivos e afetos em 
produção. Para tanto, priorizou-se uma metodologia qualitativa, através de entrevista semiestruturada 
com trabalhadores de uma organização pública, apanhando em suas falas pontos que contribuem ou não 
para um efetivo investimento em qualidade de vida no trabalho. Cinco eixos são analisados para compor 
esse cenário: ambiente de trabalho, organização de trabalho, relações sócio profissionais, 
reconhecimento e crescimento profissional e elo trabalho-vida social. A partir destes, mapeou-se e 
analisou-se como acontecem as condições de trabalho necessárias à manutenção da saúde e, 
consequentemente, da qualidade de vida no trabalho. 
 
Palavras-chave: coletivo, promoção de cidadania, saúde do trabalhador, trabalho 

 
Abstract: The health research in the organizational context has as its main point of analyzing the quality 
of life in the work, its elements and contradictions. It is noticed that the health of workers in an 
organization is based in collective quality of life investments, not individual, showing the human factor as 
a justification for this investment. Define what has to be that quality of life in the work can only be possible 
through the own workers speech who in daily life, are transforming their physical efforts, cognitive and 
affect in production. To this end, priority was given to a qualitative methodology using semi-structured 
interviews with workers in a public organization, analyzing points in their speeches that contribute or not 
to investment quality of life in the work. Five axes are analyzed to make this scenario: the work 
environment, work organization, social professional relationships, recognition and professional growth 
and link social life and work. From these, we map and analyze how work conditions necessary to maintain 
health and consequently life quality at work happens. 
 
Key-words: collective, promotion of citizenship, worker health, work 
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Introdução 

 

A presente pesquisa traz como tema a 
relação saúde-trabalho, ou seja, a saúde do 
trabalhador no seu ambiente de trabalho, 
enfocando a importância de uma política e de 
programas específicos voltados para a saúde do 
trabalhador no contexto organizacional. 
Apresenta assim, contribuições teóricas diversas 
no campo das ciências sociais, em especial da 
psicologia social e da sociologia que 
problematizam o tema em questão. 

Segundo a moderna perspectiva de gestão 
de pessoas, uma organização não se define como 
uma entidade estática e concreta na qual as 
pessoas são passivas e sofrem influência do meio. 
Ao contrário, as pessoas estão em constante 
interação umas com as outras, efetivando relações 
interpessoais de interdependência e são sujeitos 
sociais ativos que promovem o desenvolvimento 
da organização (Zanelliet al., 2004). O contexto 
social e econômico na contemporaneidade leva-
nos a refletir sobre como as pessoas em uma 
organização estão usufruindo das suas 
capacidades físicas, cognitivas e afetivas 
(Assunção, 2003) em prol de realizações pessoais e 
organizacionais. 

A saúde no contexto organizacional foi 
explorada nesta pesquisa como elemento 
fundamental que deve permear as diretrizes da 
organização, fator de cuidado e valorização das 
pessoas nela inseridas. Deve-se compreendê-la em 
seus fatores físico, psíquico e social (paradigma 
biopsicossocial), ou seja, a saúde como um todo e 
isso envolvem, segundo Krumm (2005), os efeitos 
do trabalho, sua condição e organização, 
reconhecimento e possibilidade de crescimento, 
sobre os trabalhadores, gerando qualidade de vida 
no trabalho.Nessa relação entre organização e 
trabalhador, muitas vezes conflituosa, podem 
emergir sintomas tais como alcoolismo, 
dependência química, tabagismo, estresse, 
depressão, obesidade, entre outros. 

Diante do desenvolvimento das 
organizações na atualidade, a valorização da saúde 
no contexto organizacional tem sido uma 
ferramenta importante na manutenção da 
qualidade de vida no trabalho. As organizações 
que deixam de investir na saúde do trabalhador, 
atuando na prevenção de riscos através de 
projetos e programas específicos, correm o risco 
de terem alto índice de adoecimentos 
ocupacionais, absenteísmos e acidentes de 
trabalho. 

Para Chiavenato (2004) a relação entre 
saúde e contexto organizacional implica em quatro 
condições de análise: condições do ambiente físico 
de trabalho, ambiente psicológico de trabalho, 
ergonomia e saúde ocupacional. Analisando tais 
eixos podemos verificar como a organização 
investe na saúde de seus trabalhadores e na 
qualidade de vida no trabalho. Pode-se ainda 
elucidar elementos relacionados às relações 
interpessoais, saúde mental, satisfação no 
trabalho, futuro na organização e condições de 
segurança. A saúde permeia e constitui, portanto, 
de forma direta ou indireta, a cultura 
organizacional. Esta se define por valores, normas, 
atitudes e expectativas compartilhadas pelos 
membros da organização (Chiavenato, 2009). 

Sendo assim, direcionamos nosso olhar 
para a saúde do trabalhador a partir da perspectiva 
de que uma organização está alicerçada sobre os 
investimentos em qualidade de vida coletivos e 
não individuais, promovendo cidadania no 
ambiente de trabalho e destacando-se o fator 
humano como justificativa para esse investimento 
(Ferreira, 2011). O desempenho e a lucratividade 
da organização devem ser considerados como 
consequência desse investimento e não sua 
justificativa ou causa. Buscou-se, portanto, 
investigar dentro de uma organização como se 
efetiva a atenção à saúde de seus trabalhadores e 
o que isso implica para a melhoria da qualidade de 
vida no trabalho, bem como discutir criticamente 
sobre o conceito de qualidade de vida e suas 
implicações metodológicas.  
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Sobre o que vem a ser Qualidade de Vida 
no Trabalho (QVT) encontram-se na literatura 
contemporânea algumas divergências teóricas 
entre os autores que a discutem. Segundo Heloani 
& Capitão (2003) o termo foi cunhado em meados 
da década de 70, a partir de conferências 
internacionais voltadas ao campo do trabalho, mas 
encontra-se hoje ainda sem definição precisa. 

Segundo Chiavenato (2004), qualidade de 
vidano trabalho tem respaldo na promoção da 
saúde e engendra programas específicos na 
organização capazes de “identificar riscos 
potencias de saúde”, orientar sobre esses riscos e 
discutir propostas de mudanças de estilo de vida. 
(p. 451). As oficinas e grupos de atividades tem 
sido uma das formas de efetivação de programas 
de qualidade de vida, pois promovem discussões 
coletivas e maior motivação. Contudo, outros 
fatores relacionados às condições de trabalho 
devem estar sendo identificados, pois também se 
relacionam com a saúde. Fatores como a 
compensação salarial, segurança, higiene, 
oportunidades de crescimento, também 
compõem a estrutura da organização e podem ser 
percebidas pelos trabalhadores como fontes de 
sofrimento e consequentemente, de 
adoecimento. 

Com relação a real condição de efetividade 
da qualidade de vida no contexto organizacional, 
Dejours (2008) aponta uma crítica no que se refere 
à possibilidade de uma qualidade total, tendo em 
vista que as relações de trabalho geram uma 
contradição entre a dominação, o poder, e a 
identidade no trabalho. Contudo, este autor 
aponta que o caminho para a melhoria das 
relações, ou seja, o lidar com essas contradições, 
pode se buscada nas ações coletivas. O trabalho se 
configura tanto como um risco como por 
oportunidade individual e coletiva para a saúde. É 
o grau de saúde mental dos trabalhadores que 
indica como a organização vem cuidando de seus 
trabalhadores. As diretrizes e propostas da 
promoção da saúde no trabalho deve vir, portanto, 
atrelada às propostas coletivas, às demandas 
advindas dos trabalhadores, pois são eles os 

beneficiários do programa. Se não se atenta para 
essa posição, impondo de forma verticalizada as 
ações, corre-se o risco de transformar as ações em 
mais uma fonte de sofrimento e de dominação. 

Segundo Pitta (1996) a saúde deve ser 
trabalhada de forma a promover não a maior 
produtividade, mas como processo de 
humanização, de respeito com o trabalhador. A 
produtividade é consequência da saúde mental 
dos trabalhadores. Vários adoecimentos mentais 
que acometem as pessoas se devem aos processos 
de trabalho na atualidade: alta competitividade; 
pressões por quotas de produção; análise 
individual do trabalho; promoções por 
competição; isolamento; assédio moral. Isso 
aponta para um ambiente de trabalho nas quais as 
relações também estão adoecidas e não só o 
indivíduo. Não se deve focar no “indivíduo 
doente”, mas sim promover ações coletivas. 

Assim, retomamos ao conceito de saúde 
em suas dimensões interdependentes: o psíquico, 
o biológico e o social. Se as relações de trabalho 
encontram-se adoecidas, os sujeitos também 
podem estar (Zanelli et al., 2004). Além disso, o 
trabalhador usandosua energia para defender-se 
em situações de conflito, diminui sua energia para 
buscar conhecimento. 

Na maioria das vezes os trabalhadores não 
querem assumir que existem problemas no 
ambiente organizacional, por medo de mudanças 
que possam trazer maior sofrimento, ocasionando 
adoecimento que se expressa por oscilações de 
humor, tristezas, isolamento, insônias, 
irritabilidades voltadas ao trabalho. Todos esses 
sintomas relacionam-se com a forma com que o 
trabalho está sendo investido emocionalmente. 

Para Dejours (2008), o novo, o 
desconhecido causa sofrimento, mas este faz parte 
das possibilidades de mudança e podem promover 
maior conhecimento, evolução e investimento em 
soluções. Porém, deve-se eliminar a dicotomia 
entre prevenção e cura, aproximando-se mais da 
promoção e do cuidado, já que o tratamento 
implica maior desgaste emocional e financeiro 
tanto para o trabalhador como para a organização. 



Revista Eletrônica da Faculdade Lions - Faclions 

 

RelfLions, Goiânia, v.1, n.1, p. 050-059, jan-jun, 2014 

- 53 - 
 

Os programas de qualidade de vida e de promoção 
à saúde do trabalhador devem contemplar, 
portanto, a complexidade da relação trabalho-
saúde. 

O início da preocupação com a saúde do 
trabalhador pela organização encontra seu 
momento histórico após a década de 1960, época 
em que se começa a refletir sobre os indicadores 
de produtividade. Assim, a relação qualidade de 
vida e produtividade emerge hoje como um 
enfoque a ser abordado nas organizações que 
procuram melhorias de seus serviços e produtos 
(Arrelano & Limongi-França, 2002). A organização 
que não identificar riscos à saúde e não oferecer 
melhorias na qualidade de vida no trabalho 
encontra-se em dissonância com as tendências 
atuais de desenvolvimento organizacional. 

Dentro da perspectiva da promoção 

da cidadania nas relações contemporâneas 

de trabalho, tem destaque o grupo de 

pesquisadores da ErgoPublic (Grupo de 

Estudos em Ergonomia Aplicado ao Setor 

Público) do Instituto de Psicologia da 

Universidade de Brasília, cujas diretrizes 

apontam para a crítica a uma proposta de 

qualidade de vida no trabalho 

assistencialista, denominada de “ofurô 

corporativo” (Ferreira, 2011). 

Esse modelo assistencialista não avalia “os 
impactos que o processo de reestruturação 
produtiva vem produzindo nos territórios das 
organizações” (p. 109), ou seja, as novas demandas 
advindas do processo de globalização e avanços na 
esfera da tecnologia presentes na organização de 
trabalho. São programas destituídos da 
conscientização dos mecanismos de controle 
impostos pela competitividade de mercado e não 
buscam o coletivo como fundamento. Ainda, 
atuam com um conceito de saúde pautado apenas 
pelo biológico, sem considerar os aspectos sociais 
de produção de sentidos, em uma divisão mente-
corpo herdada do cartesianismo. 

Segundo Ferreira (2011) esse modelo de 
QVT aponta para dois focos. Um na produtividade 
da organização, sendo esta a causa para “cuidar” 

do trabalhador, e o outro no indivíduo, que se 
volta para um conceito de saúde individualizada, 
alheia ao coletivo, de conserto daquele que 
expresse sua fragilidade emocional diante do 
sistema de produção da organização. 

Diferentemente, Ferreira (2011) defende a 
abordagem contra-hegemônica em QVT, baseada 
nos estudos da Ergonomia da Atividade, cujo 
destaqueé para a ótica dos trabalhadores, seus 
discursos e produção de sentidos no âmbito da 
organização de trabalho. É deles que emergem as 
alternativas e programas voltados para a melhoria 
da qualidade de vida no trabalho, como cidadãos 
participantes do processo de construção da 
organização como um todo.  

Como aponta Ferreira (2011): 
“... adaptar o trabalho e seus 

múltiplos determinantes aos seres 

humanos (gestores, trabalhadores, 

cidadão-usuários/clientes), 

proporcionando-lhes bem-estar, eficiência 

e eficácia. Essa adaptação é requisito 

essencial para se alinhar e gerir as 

situações de trabalho e suas múltiplas 

exigências aos interesses, necessidades e 

expectativas dos indivíduos implicados e da 

sociedade. (...) é perguntar aos próprios 

trabalhadores, a todos que atuam em uma 

dada organização, sobre o que eles pensam 

sobre QVT.” (p. 110). 

Na pesquisa realizada, evidenciou-se essa 
perspectiva de qualidade de vida como norteadora 
para se pensar uma prática voltada para a 
valorização da saúde no contexto organizacional, 
evidenciando pontos positivos e negativos dessa 
prática em uma organização. Os objetivos foram: 

• Investigar processos organizacionais que 
apontem para a definição de qualidade de vida 
dentro de uma organização específica;  

• Compreender a importância de uma 
política de ações voltada para a saúde do 
trabalhador;  

• Investigar elementos que apontem riscos 
para a emergência de adoecimento físico e mental 
no ambiente de trabalho; 
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• Analisar o paradigma contemporâneo de 
saúde dentro do contexto de trabalho; 

• Compreender como a saúde do 
trabalhador marca as relações interpessoais no 
contexto de trabalho. 

 
Metodologia 

 

 

A pesquisa tem como referência dois campos 
científicos de produção de conhecimento: a saúde 
e a gestão organizacional. Propondo a 
compreensão desses dois campos com suas 
interfaces, buscou-se construir um conhecimento 
a respeito das ações que englobam a saúde dentro 
de uma organização, seus efeitos e importância 
para a organização como um todo. 

 
Vamos tratar, portanto, de objetos de pesquisa 
situados no âmbito das ciências humanas e sociais: 
indivíduos com suas especificidades e 
organizações inseridas em um contexto mundial, 
reproduzindo valores, crenças, percepções. Nosso 
objeto de pesquisa se configura através de sua 
própria historicidade e, portanto, percorreremos o 
caminho da pesquisa qualitativa. Esta visa 
compreender o fenômeno na sua especificidade e 
em suas manifestações no contexto que se 
encontra. 

Segundo Minayo (1993), a pesquisa 
qualitativa busca aprofundar no significado e nas 
relações humanas. Para tanto, não está centrada 
nos resultados, mas sim no próprio processo de 
construção da pesquisa. A análise dos dados não 
está isenta da participação e impressão do 
pesquisador e ela se torna assim descritiva e 
analítica. 

Outra característica importante da 
pesquisa qualitativa segundo Minayo (1993) e 
Spink (2000) é que ela trabalha com pressupostos 
e não hipóteses fechadas apenas para reprodução 
da pesquisa. É a dinâmica que envolve o próprio 
conhecimento dos objetos que é levada em 
consideração. Como os objetos de pesquisa 
percebem, opinam, sentem, vivenciam as 

experiências da realidade que lhes cercam e lhes 
dão sentido. Esse tipo de investigação poder ser 
definida como uma produção de conhecimento 
construtivista (Spink, 2000), embasada nos 
conhecimentos da sociologia e da psicologia social. 
O sentido é definido por Spink (2000) como "uma 
construção social, um empreendimento coletivo, 
mais precisamente interativo, por meio do qual as 
pessoas constroem os termos a partir dos quais 
compreendem e lidam com situações e fenômenos 
a sua volta"(p. 41). 

É através desse modelo, portanto, que 
investigamos a relação saúde-trabalho, no âmbito 
da organização. Para tanto, foi elaborada uma 
entrevistasemiestruturada, instrumento 
importante de coleta de dados na pesquisa 
qualitativa. Segundo Minayo (1993) a entrevista se 
destina a conhecer a realidade pertinente ao 
objeto de pesquisa a partir de questões 
formuladas pelo entrevistador.  A fala do 
entrevistado se insere dentro do contexto 
histórico e representa um grupo, revela valores e 
possui ambiguidades. Por isso não é quantificável, 
mas sim analisada descritivamente, através de um 
aporte teórico que organiza de forma lógica os 
dados obtidos, através de elementos 
fundamentais de análise. 

A amostra da pesquisa foi composta de 
trabalhadores de uma organização de natureza 
pública, na cidade de Goiânia, que mantém alguns 
programas e ações relacionados à saúde do 
trabalhador. A entrevista foi construída a partir de 
cinco eixos de análiseda qualidade de vida no 
trabalho propostos por Ferreira em seu Inventário 
de QVT, abordado no site do Grupo ErgoPublic 
(2009). São eles: 

1. Ambiente de trabalho: refere-se à 
existência de condições básicas de infraestrutura 
para a execução do trabalho. Compõe-se de 
existência de equipamentos e espaço físico. 

2. Organização do trabalho: variáveis 
como tempo para execução das atividades, traços 
de tarefa, ritmo, controle e sobrecarga de trabalho 
desvelam como a organização das atividades 
proporciona qualidade de vida no trabalho. 
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3. Relações sócio profissionais de trabalho: 
demonstra as interações dos servidores entre os 
pares e suas chefias imediatas e superiores 
(confiança, cooperação, autonomia, interesse), 
bem como a forma de comunicação, revelando 
harmonia ou conflitos no ambiente de trabalho. 

4. Reconhecimento e crescimento 
profissional: neste eixo leva-se em consideração o 
reconhecimento no trabalho relativo ao 
existencial, profissional, à dedicação, em como a 
organização contribui para esse reconhecimento, 
e como os servidores percebem os resultados 
alcançados de seu trabalho. No crescimento 
profissional é mapeando condições de 
oportunidade, benefícios, incentivos, criatividade, 
equidade, desenvolvimento. 

5. Elo trabalho-vida: refere-se à sentido do 
trabalho para os trabalhadores, tais como prazer, 
sentimento de utilidade, bem-estar, carga horária 
e relação coma vida social: casa, família e amigos. 
Como esses dois aspectos se influenciam 
mutuamente e contribuem ou não para a 
qualidade de vida no trabalho. 

A primeira etapa da entrevista consiste na 
pergunta central: “Para você o que é qualidade 
vida no trabalho?”. A segunda etapa consiste em 
perguntas abertas dentro dos cinco eixos 
supracitados, destacando-se elementos 
estruturantes. Foram realizadas 3 entrevistas 
individuais com 3 trabalhadores que desejaram 
participar da pesquisa.  

Segundo Minayo (1993) a amostra para 
uma pesquisa qualitativa não necessita ser grande, 
pois o que se tem em vista é a produção de 
significados e sentidos da realidade do 
entrevistado, a partir do momento que discorre 
sobre o tema proposto. 

As entrevistas foram registradas 
manualmente, os dados tabulados e a análise 
contempla as teorias apresentadas. Na 
compreensão desse todo, buscou-seobter 
conclusões que ofereçam indicações para 
planejamentos e ações, tanto no âmbito da 
instituição pesquisada, como para outras 
realidades organizacionais. 

 

Resultados e Discussão 

 

Um dos pressupostos que norteou a 
pesquisa é a de que a saúde dos trabalhadores de 
uma organização está alicerçada sobre os 
investimentos em qualidade de vida coletivos e 
não individuais, destacando-se o fator humano 
como justificativa para esse investimento. Assim,o 
desempenho da organização considerado como 
consequência do investimento em esse 
investimento e não sua justificativa ou 
causa.Podemos verificar o seguinte discurso dos 
trabalhadores a partir dos dados expostos na 
tabela 1: 
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Eixos de análise Participante 1 Participante 2 Participante 3 

Para você o que 

é qualidade de 

vida no 

trabalho? 

Bom ambiente, harmonia 
entre os colegas e 
ergonomia. 

Estrutura física, depois as 
relações interpessoais e o 
companheirismo. 

Envolve recursos materiais 
disponíveis, sentir bem, qualidade, 
desenvolvimento e bom 
relacionamento entre colegas e 
chefias. 

Eixo 1: 

 

Condições de 

trabalho 

Equipamentos: não dispõe de 
todos. 
Físico: ergonomia regular, 
pontos insalubres nas salas. 

Equipamentos: dispõe. 
 

Físico: boas condições, mas há 
riscos em todo prédio. 

Equipamentos: razoáveis, faltam 
recursos. 
Físico: recepção de pessoas não é 
controlada e prédio muito antigo. 

Eixo 2: 

 

Organização do 

trabalho 

Trabalho prescrito: 
intelectual. 
Tempo: adequado com 
pausas. 
Gestão do trabalho: há 
instruções e sem excesso de 
tarefas. 

Trabalho prescrito: intelectual. 
Tempo: adequado, com pausas. 
Gestão do trabalho:asinstruções 
não são dadas sempre; não há 
excesso de tarefas. 

Trabalho prescrito: criativo e 
intelectual. 
Tempo: adequado, com pausas. 
Gestão do trabalho: há 
instruções;sem excesso de tarefas. 

Eixo 3: 

 

Relações sócio 

profissionais 

Relações hierárquicas: chefia 
imediata - diálogo, acesso, 
cooperação, atribui tarefas. 
Chefias superiores - não há 
contato. 
Relações com 

pares:constante conflito por 
ideias divergentes, falta de 
aceitação da opinião do 
outro. 
Comunicação: falha, tanto 
pelo sistema como pelas 
pessoas. Falta de interesse 
em interagir. 

Relações hierárquicas: chefia 
imediata - boas, imparcial, com 
diálogo, interesse. Chefias 
superiores - sem problemas. 
 

Relações com pares: boas, 
podendo contar com as pessoas. 
Clima harmonioso atual. 
 

Comunicação: boa com falhas 
naturais. 
 

Relações hierárquicas: chefia 
imediata – boas. Chefias superiores 
– inexistente. 
 

 

Relações com pares: intrigas, em 
constante conflito, discussões sem 
motivo plausível. 
 

Comunicação: ruim, pois informais, 
cobranças gerando conflito. 

Eixo 4: 

 

Reconhe-

cimento e 

crescimento 

sócio 

profissional 

Reconhecimento:é desigual 
entre as profissões; não 
existe entre as pessoas; 
instituição não tem política 
de reconhecer e valorizar os 
profissionais. 
Crescimento: proporcionado 
pela demanda do próprio 
trabalho. 

Reconhecimento: ocorre nas 
relações entre pares. 
 

 

 

 

 

Crescimento: proporcionado por 
gostar do que faz. 

Reconhecimento: às vezes por 
parte apenas dos usuários dos 
serviços.  
 

 

 

 

Crescimento: acontece pelo 
relacionamento com a equipe e o 
trabalho demanda criatividade e 
desenvolvimento. 

Eixo 5: 

 

Elo trabalho e 

vida social 

Sentido do trabalho: bom, 
útil; horários flexíveis. Mal-
estar nos conflitos entre 
colegas. 
Vida social:família não 
conhece o trabalho. Ele 
influencia financeiramente a 
vida social, gera qualidade de 

Sentido do trabalho: prazer, 
estudos sem obrigação, sente-se 
útil. Bem-estar pelo 
reconhecimento e mal-estar em 
fofocas e reclamações dos 
colegas. 
Vida social: reconhecido apenas 
financeiramente pela família. 

Sentido do trabalho: prazer, 
tranquilo, útil. Bem-estar pela 
sensação de dever cumprido. Mal-
estar pelos conflitos dos colegas 
assistidos. 
Vida social: família acha 
importante, mas não conhece. 
Influência trabalho/social: 
problemas influenciam um e outro. 
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vida. Influência trabalho/ vida 
social:  

Tabela 1: Relação eixo de análise por participantes

Analisando os dados da tabela, temos como 
norteadores os elementos estruturantes de cada 
eixo, que condensa o discurso apresentado pelos 
trabalhadores. A percepção apresentada pelos 
participantes 1 e 3 sobre qualidade de vida no 
trabalho coloca as relações interpessoais como 
mais importante, sendo em segundo plano as 
condições físicas, que fazem parte, mas podem ser 
contornadas mais facilmente. O participante 2 
considera o inverso. 

Com relação ao eixo 5, para todos os 
participantes, o mal-estar no trabalho é vivenciado 
quando se assiste ou se participa de conflitos nas 
relações entre os pares. 

Para os participantes 1 e 3, um ambiente 
conflituoso está relacionado à disputa de poder, 
com falta de interação e aceitação de diferentes 
opiniões, gerando redução da qualidade das 
relações sócio profissionais e, consequentemente 
na qualidade vida no trabalho. Para o participante 
2, o ambiente conflituoso pode ser gerado pela 
existência de fofocas e reclamações dos pares. 

No eixo 4, o reconhecimento, segundo 
todos os participantes, depende mais das 
manifestações dos pares e dos usuários da 
instituição do que de um sistema político-
institucional estruturado para esse fim. Isso torna o 
reconhecimento e o crescimento percebidos como 
individualizados, e não organizados 
coletivamente.Segundo o participante 1, existe 
ainda uma desvalorização de algumas profissões e 
exaltação de outras, gerando, consequentemente, 
falta de reconhecimento, o que também pode 
desmotivar os trabalhadores em busca de 
crescimento. 

No eixo 5, há percepção da interpenetração 
das relações de trabalho na vida social e vice-versa, 
da seguinte forma: se a vida social encontra-se 
bem, o trabalho também, mas se em algum deles 
ocorrer prejuízo, o outro também será modificado 
negativamente. 

Quanto às relações hierárquicas, as chefias 
imediatas são percebidas como participantes e 
colaboradores do processo de trabalho, enquanto 
as relações com as chefias superiores estão em 
defasagem (eixo 4). 

A comunicação organizacional, elemento 
pertencente ao eixo 4, é apontada como falha, 
principalmente por causa de sua informalidade 
(participante 3) e do desinteressedos 
trabalhadores em interagem (participante 1). O 
participante 2 aponta como as falhas como 
naturais, o que é coerente com seu discurso ao 
longo de sua entrevista. Este participante 
apresenta manter qualidade de vida no trabalho 
satisfatória. Diferentemente, os outros dois 
participantes apresentam uma análise de pontos 
deficitários da organização que dificultam a 
garantia da qualidade de vida no trabalho, mas que 
merecem fazer parte dos programas de QVT. 

Diante da análise dos dados, identificamos, 
portanto, que existem, segundo os participantes, 
elementos a serem aprimorados nesta organização 
para a melhoria da qualidade de vida no trabalho, 
bem como elementos favoráveis a esta qualidade, 
gerados no cotidiano coletivo dos trabalhadores. 
 

Conclusão 

 

Os resultados apontam que a relação 
saúde-trabalho está alicerçada sobre os 
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investimentos em qualidade de vida coletivos e não 
individuais. Isso se deve aos apontamentos dos 
trabalhadores, nas entrevistas realizadas, tendo 
como ponto maior de rompimento com a 
qualidade de vida um ambiente conflituoso (eixo 3) 
e no qual não existe reconhecimento (eixo 4). 
Assim, é na interação social entre as pessoas da 
organização que encontraremos o cerne do 
aumento e/ou da diminuição da qualidade de vida 
no trabalho. O ambiente de trabalho (eixo 1) em 
seu aspecto físico pode gerar qualidade de vida, 
mas não é o mais determinante. A organização do 
trabalho (eixo 2) é apontada como sendo geradora 
de qualidade, bem como a relação entre vida 
pessoal e profissional (eixo 5), sendo este último 
menos influenciador com relação aos demais. 
 
Nesse sentido, podemos compreender comoa 
saúde do trabalhador marca as relações 
interpessoais no contexto de trabalho podendo 
gerar adoecimento em ambientes nos quais há 
conflitos repetitivos cujo principal motivador é a 
disputa de poder entre os trabalhadores. Da 
mesma forma, a falta de reconhecimento no 
trabalho, no qual algumas profissões são mais 
valorizadas do que outras, gera incertezas quanto 
ao reconhecimento, elemento este fundamental 
para a melhoria da qualidade de vida no trabalho. 

Dentro dessa perspectiva, define-se que a 
saúde na organização envolve um contexto no qual 
as modalidades de relações interpessoais, formais 
(cargos, profissões, hierarquias) e informais 
(grupos que se formam espontaneamente no 
ambiente de trabalho) são o que sustentam a 
qualidade de vida no trabalho e não o trabalhador 
isolado e individualizado. Assim, programas e ações 
voltadas para a saúde do trabalhador devem estar 
pautados no coletivo, ou seja, na melhoria das 
relações interpessoais em todos os seus âmbitos. 

O silêncio que perpassa nas interações 
organizacionais, sejam elas entre as hierarquias ou 
entre os pares, podem manter ou gerar ainda 
maiores conflitos. A comunicação é um 
instrumento importante na organização como um 
todo, impelindo reconhecimento e crescimento 

sócio profissional. Seria interessante propor novas 
formas de comunicação, sistematizadas e 
eficientes para o trabalho. Não adianta manter 
apenas comunicações formais burocratizadas, pois 
muitas vezes o que não é formalmente escrito 
rompe em explosões e choques nas relações 
interpessoais. Segundo Dejour (2008) muitos se 
calam diante das situações de conflito, pelo medo 
de mudanças e sofrimentos que podem surgir. 

Nesse sentido, uma proposta de melhoria 
da qualidade de vida no trabalho deve ser 
estruturada nas relações coletivas, no exercício da 
promoção da cidadania. Refere-se à busca por uma 
organização sistemática dos processos de 
reconhecimento e crescimento, advindos, por 
exemplo, da demanda dos trabalhadores em 
treinamento e desenvolvimento. Tudo isso 
gerando melhoria da saúde biopsicossocial. 
Programas de qualidade de vida não devem 
abranger apenas eventos festivos, ou centrar-se no 
indivíduo-problema, mas aceitar as diferenças que 
marcam as relações entre os pares e as hierarquias. 
 
Concluindo, como apontado, o contexto 
organizacional deve ser visto como um todo 
indivisível composto pelas pessoas envolvidas com 
seus esforços físicos, psíquicos, afetivos e na 
interação com o outros. A saúde neste contexto 
compreendida dentro de uma proposta de 
efetivação de cidadania organizacional. 
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Resumo: A atuação empresarial apresentará maior sustentabilidade a partir do momento que estiver 
interligada com o cultural e o ecológico e não somente à preocupação econômica. Foi com o objetivo de 
demonstrar um exemplo de produção industrial aliado com a redução de impactos em âmbitos sociais e 
naturais que estruturamos nossa presente pesquisa. Assim, utilizamos como estudo de caso o Comitê de 
Sustentabilidade implantado pela Empresa Itambé em Goiânia-Go, formado por representantes da 
empresa, lideranças de bairros vizinhos, segurança pública e do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia 
Ponte.  
 
Palavras-chave: Responsabilidade socioambiental, Terceiro Setor, Comitê de sustentabilidade ambiental 

 
Abstract: The performance of business will present more sustainable activity from the moment that their 
actions exceed the economic preoccupation in order to contemplate the cultural and ecological. It was 
with the objective to demonstrate an example of industrial production coupled with reduced impacts on 
natural and social environments that structure our present research. Therefore we use as a case study 
the Sustainability Committee implanted by Itambé  Company in Goiânia-Go, composed of company 
representatives, leaders of neighborhoods, public safety and committee of the watershed of river Meia 
Ponte. 
 
Keywords: Social and environmental responsibility, Third Sector, Environmental Sustainability Committee 
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Introdução 

 

A humanidade viveu profundas 
transformações a partir de meados do Século XVIII, 
momento em que a sociedade européia passou 
por uma fase de transição: da economia agrícola 
para a industrial. A partir desse momento iniciou 
uma maximização do uso e exploração dos 
recursos naturais e também da própria força do 
trabalho humano, por meio da exploração da mão 
de obra do homem pelo homem. 

A relação homem-meio se intensificou, da 
mesma forma como se intensificou a relação 
homem-homem. O principal fio condutor dessas 
relações foi a questão econômicas, ao adquirir 
grande importância no cotidiano das pessoas, e às 
vezes em excesso, a partir das relações capitalistas 
implantadas definitivamente ao longo do Século 
XX.  

Esse sistema social, econômico e político 
estremeceu a base do tripé de uma humanidade 
com princípios de sustentabilidade: ecológico, 
econômico e cultural, pois atribuiu muita 
importância ao econômico. Comprometeu 
algumas áreas da natureza, podendo citar pobreza 
social em diferentes partes do planeta, expondo 
seres humanos à escassez de alimentos e outros 
elementos essenciais para sua sobrevivência. Há 
também a degradação ambiental provocada por 
políticas econômicas errôneas que privilegiaram 
um modelo de vida pautado no lucro às custas dos 
recursos naturais (água, solos, qualidade do ar, 
fauna, etc.). 

Essa realidade trouxe consequências 
desagradáveis para todo o complexo bioma global, 
acarretando danos à própria espécie humana, que 
busca se adaptar à nova realidade, planejada a 
partir de conseqüências. Nesse novo cenário social 
está se desenvolvendo, a partir das últimas 
décadas do século passado, conhecimentos 
científicos, técnicos, ações e outros mecanismos 
que busquem atrelar o desenvolvimento da 
sociedade à conservação dos recursos naturais. 
Trata-se de um movimento crescente e 
envolvente, contando com representantes de 

todos os agentes da sociedade: cidadãos, poder 
público em diferentes escalas inclusive global 
(Organização das Nações Unidas) e empresas de 
diferentes atuações e abrangências. 

Referindo-se à atuação empresarial tem 
ganhado destaque na atualidade as discussões em 
torno da Responsabilidade Socioambiental 
Empresarial, a qual se apresenta como resultado 
de um longo processo evolutivo do ramo 
industrial. Essa concepção situa sua base 
conceitual principalmente nas discussões 
realizadas a partir da Revolução Industrial, 
momento em que o processo industrial passou a 
interferir diretamente na vida do trabalhador das 
indústrias. Esse período foi marcado pela atuação 
humana em longas jornadas de trabalho e 
exploração de mão-de-obra infantil. Hoje percebe-
se diversas conquistas trabalhistas, mas ainda há 
explorações diversas no cenário produtivo, como 
baixa remuneração do trabalhador, exclusão de 
uma parte significativa da população do mercado 
de trabalho, medido pelos índices de desemprego, 
além de outros problemas sociais. 

Esse incômodo social está sendo observado 
por diferentes segmentos sociais, tanto pelo meio 
empresarial, quanto  por meios acadêmicos, 
públicos e a população de forma geral, o que nos 
leva a refletir sobre as idéias defendidas por Santos 
(2004, p.159): 

[...] o que agora estamos assistindo em 
toda parte é uma tendência à dissolução 
dessas ideologias [referindo-se à 
globalização], no confronto com a 
experiência vivida dos povos e dos 
indivíduos. O próprio credo financeiro, visto 
pelas lentes dos sistemas econômicos a que 
deu origem, ou examinado isoladamente, 
em cada país, aparece menos aceitável e, a 
partir de sua contestação, outros 
elementos da ideologia do pensamento 
único perdem força. 

 
 Santos conclui sua obra afirmando a 

existência de uma outra globalização com maior 
valorização à vida coletiva e solidária. E, a nosso 
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ver, implica também na necessidade de 
compreender a atuação empresarial como um 
elemento essencial para um desenvolvimento 
assentado em políticas e ações direcionadas 
também para as questões ambientais e sociais, 
pois o grupo de empresas define o 
comportamento e hábitos das pessoas, por meio 
de incentivo ao consumo, visando ampliação de 
lucros. 

Para a manutenção do crescimento 
econômico e seu poder de competitividade as 
empresas investem em projetos voltados para a 
área socioambiental. Esta iniciativa se faz presente 
devido às exigências dos agentes envolvidos numa 
cadeia produtiva, demonstrando a existência do 
consumo consciente, ou seja, não basta produzir 
para gerar acumular lucros, é necessário também 
ações de sustentabilidade do meio físico e respeito 
ao ser humano, pois esses princípios são 
incorporados pelos consumidores, e influenciam 
na escolha no momento de comprar um produto. 

Práticas como essas contribuem para a 
compreensão de uma nova área de conhecimento 
e prática social: o Terceiro Setor, o qual pode ser 
definido como: 

Espaço institucional que abriga ações de 
caráter privado, associativo e voluntarista 
que são voltados para a geração de bens de 
consumo coletivo, sem que aja qualquer 
tipo de apropriação particular de 
excedentes econômicos que sejam gerados 
nesse processo. (FARAH, 2005, p. 286). 

 
Para ampliar essa idéia conceitual, 

ressaltamos a existência do Primeiro Setor, 
relacionado a todas as atividades do Estado 
existentes para atendimento do coletivo a ele 
jurisdicionado. Há também o Segundo Setor 
acampando as atividades originadas na iniciativa 
particular com o objetivo de gerar lucros 
(ALBUQUERQUE, 2006; RODRIGUES, 2005).  

O Primeiro Setor tem em sua gênese o 
compromisso de atender as necessidades do 
público; o Segundo Setor se viu diante da 
necessidade de atuar para os interesses do 

público, onde incluías questões ambientais, uma 
vez que o ser humano (público) faz parte do 
ambiente; e o Terceiro Setor surgiu como um 
elemento de união facilitador, o qual atua e áreas 
operacionais, de forma a gerar resultados para a 
área socioambiental. 

Para a plena realização desse contexto é 
necessário alguns princípios humanos, como a 
ética, a qual irá direcionar atuações de 
responsabilidade social empresarial, resultando 
em maior respeito pelo indivíduo, pelo ambiente 
natural e pela continuidade da vida no planeta. 
Pois esse respeito será transferido para o produto 
a ser comercializado, e consequentemente a idéia 
será absorvida pelo consumidor. 

As empresas deverão por meio de 
empenho organizacional, qualidade, preços, 
marketing e tecnologia, conquistar sua demanda 
através de uma imagem ainda maior, que se trata 
da aura de responsabilidade socioambiental 
presente na marca, no produto ou serviço. 

A responsabilidade socioambiental é mais 
uma ferramenta para a prática da cidadania, e as 
empresas, compreendidas como agentes do 
convívio coletivo, realizam sua parte ao 
implementá-la. Para isso são necessários estímulos 
para se trabalhar a responsabilidade social, através 
do desenvolvimento de diversos programas sociais 
que estão dando certo e são exemplos para a 
sociedade. Então as empresas demonstram o 
empírico perante o arcabouço teórico de 
Cidadania Empresarial, definido como:  

É um conceito que vem sendo adotado por 
parte do empresariado que discorda da 
filosofia de benemerência, da doação de 
recursos com o objetivo da prática do 
humanitarismo. Ao contrário, esse 
empresariado entende que possui, como 
qualquer segmento da sociedade cível, uma 
responsabilidade cidadã diante do 
agravamento do quadro de miséria do país. 
A empresa cidadã é aquela que se insere na 
comunidade, investindo recursos próprios, 
com o cuidado de monitorar o seu 
investimento, acompanhando projetos que 
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possam trazer resultados concretos para a 
população local e que tenham possibilidade 
de auto-sustentabilidade e multiplicação. 
(RICO, 2005, p. 77) 
 
Como sinônimo para Cidadania Empresarial 

Rico (2005) apresenta o termo Filantropia 
Empresarial, porém com um certa diferenciação 
pois não deixa de ser uma prática de  cidadania, 
porém são passíveis de ocorrerem de forma 
esporádica ou mesmo uma doação para melhorar 
a imagem da empresa, podendo ser compreendida 
como etapa inicial para a prática da Cidadania 
Empresarial. 

A atuação de empresas e também de 
outros segmentos do primeiro e segundo setor 
devem ocorrer perante uma organização ou 
padronização na qualidade dos produtos ou 
serviços, com caráter global, para isso destaca-se 
atualmente a atuação da Organização 
Internacional de Normalização (International 
Organization for Standardization) – ISO. 

 Esta organização é responsável pela 
normalização (ou normatização) em nível mundial. 
Ela cria normas nos mais diferentes segmentos, 
variando de normas e especificações de produtos, 
matérias-primas, em todas as áreas (existem 
normas, por exemplo, para classificação de hotéis, 
café, usinas nucleares, etc). A ISO que ficou 
popularizada foi criada em 1987, sendo a série 
9000, que tratam de Sistemas para Gestão e 
Garantia da Qualidade nas empresas. Há além da 
ISO 9000, que era uma espécie de guia, a ISO 9001, 
9002 e 9003. A ABNT, três anos após a criação da 
ISO, emitiu a primeira versão (tradução) da série 
no Brasil. e foi "batizada" com o nome de série NBR 
19000 (OLIVEIRA, 2011).  

Depois da Gestão da Qualidade (série ISO 
9000) e da Gestão Ambiental (série ISO 14000), a 
Organização Internacional para Padronização tem 
destacado o tema responsabilidade social, tendo 
como objetivos a ciência do dever humano (ética) 
e abordando também o desenvolvimento 
sustentado da sociedade (ANICER, 2011). Em 
decisão histórica, o Brasil e a Suécia, por meio de 

seus organismos de Normalização presidiram este 
grupo de trabalho e no dia 1º de novembro de 
2010, foi publicada a ISO 26000. É um guia de 
diretrizes que apresenta definições e princípios 
para a adoção da responsabilidade social por todos 
os tipos de organizações, envolvendo empresas, 
governos e ONGs. A responsabilidade social se 
expressa pelo desejo e pelo propósito das 
organizações em incorporarem considerações 
socioambientais aos processos decisórios e a 
responsabilizar-se pelos impactos de suas decisões 
e atividades na sociedade e no meio ambiente. Isso 
implica um comportamento ético e transparente 
que contribua para o desenvolvimento sustentável 
(SGQ, 2011). No Brasil a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ABNT é entidade reconhecida 
como o fórum de normalização.  

Em busca de ideais da responsabilidade 
socioambiental, é possível visualizar diversos 
exemplos de atuações empresariais, uma deles 
refere-se à Empresa Itambé. Trata-se de uma 
empresa nascida no início da urbanização do 
Brasil, em 1949, quando o governo estadual 
entregou aos produtores rurais a Usina Central de 
Leite em regime de arrendamento localizada em 
Belo Horizonte, com a denominação de 
Cooperativa Central de Produtores Rurais de 
Minas Gerais – CCPR – Itambé. Com o tempo, a 
Itambé se tornou uma grande cooperativa de leite, 
com cinco fábricas distribuídas por Goiás, Minas 
Gerais e São Paulo.  

A fábrica em Goiânia foi instalada na 
porção nordeste da cidade, sendo que atualmente 
está rodeada por vários bairros residenciais. Seu 
início ocorreu mediante os incentivos fiscais 
oferecidos pelo Governo de Goiás, instalada em 
1982, tinha como objetivo inicial a produção de 
leite em pó, mas hoje apresenta uma produção 
diversificada de derivados do leite (ITAMBÉ, 2011).  

Para dar continuidade à sua produção em 
ritmo crescente, a empresa investiu na imagem 
dos seus produtos, e uma de suas ações foi iniciar 
em 2010, atuação junto às comunidades vizinhas à 
suas instalações, resultando na criação do Comitê 
de Sustentabilidade, a qual aconteceu a partir de 
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ações desenvolvidas pela comunidade vizinha a 
essa empresa, principalmente do setor Caiçara, 
Goiânia. Havia um intenso debate, onde a 
comunidade acusava a empresa de exalar mau 
cheiro a partir de sua atuação industrial. A partir 
das reivindicações a empresa abriu espaço para 
diálogo com a comunidade, mas já havia uma ação 
junto ao Ministério Público de Goiás, o qual 
organizou uma ação jurídica.  

Por meio de um Termo de Compromisso, 
Responsabilidade e Ajustamento de Conduta, 
ocorrido em 13 de janeiro de 2010, movido pelo 
Ministério Público do Estado de Goiás, coordenado 
pelo Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de 
Goiânia, 15ª Promotoria de Justiça definiu a 
criação do Comitê de Gestão do Entorno, que mais 
tarde evoluiu para Comitê de Sustentabilidade, 
popularmente denominado Comitê de Vizinhança. 
Conta com membros da Itambé e um 
representante de cada bairro ou unidade 
habitacional vizinha a fábrica: Condomínio 
Metrópoles, Bairro Caiçara, Bairro Santo Hilário, 
Jardim Novo Mundo, o presidente da Bacia 
Hidrográfica do Rio Meia Ponte, e Conselho de 
Segurança por meio de um membro da Polícia 
Militar. Os nomes das pessoas representantes 
ficam a cargo de indicação de cada um desses 
órgãos. 
 

 
Figura 01: Localização do município de Goiânia diante do Estado de Goiás e 
do Comitê de Sustentabilidade diante da cidade de Goiânia  

 

                                                           
1 Vanderlei Azevedo Gomes – Presidente da Associação de 
Moradores do Setor Caiçara. Informação obtida através de 

 
Figura 02: Bairros de Goiânia com influência da empresa Itambé 

 
A partir do Ajuste de Conduta ficou 

acordado por todas as partes que a Empresa 
Itambé deveria realizar o plantio de 500 mudas de 
árvores nativas da região em ruas e praças dos 
setores vizinhos; desenvolver uma campanha de 
conscientização e respeito ao ambiente, a qual foi 
realizada a partir da doação de 1100 ecobags, 
sendo mil unidades com slogans de patrocinadores 
como Prefeitura de Goiânia, Itambé e Associação 
de Moradores do Setor Caiçara, além de mais 100 
unidades para serem utilizadas na cooperativa de 
bordadeiras do Setor Caiçara, aquisição de lixeiras 
para coleta seletiva a serem instaladas no setor 
Caiçara, divulgação da coleta seletiva no setor 
através de edição e divulgação de panfletos e/ou 
cartilhas. Além disso, a empresa se comprometeu 
a realizar a construção da sua Estação de 
Tratamento de Efluentes e purificação da sua 
chaminé acoplada na caldeira à lenha. 

Segundo o Sr. Vanderlei1 a vida nos bairros 
vizinhos à empresa Itambé melhorou com a 
implementação desse termo, pois não há mais 
incômodos por mau cheiro ou poluição sonora. Ele 
expressou que sente gratificado por ter 
participado do processo de melhoria ambiental 
através das discussões e debates com a empresa. 

entrevista realizada no dia 27/09/2011na sede da Associação 
de Moradores. 
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Há também o relato do Sr. Ciro2, o qual afirmou 
que atualmente há respeito ao meio ambiente, 
expressando ainda que, nas vezes em que houve 
elevação dos ruídos industriais da empresa o 
problema foi resolvido, afirmando ainda que isto 
somente foi possível devido sua participação no 
Comitê de Sustentabilidade. 

A criação do Comitê de Sustentabilidade 
ocorreu a partir de uma luta dos moradores da 
regiõe, pois assim foi possível fazer com que a 
empresa liderasse um grupo de discussões sobre 
questões socioambientais locais, assim como 
afirmou o Sr. Ciro quando foi questionado sobre os 
motivos que levaram a empresa a criar o Comitê 
de Sustentabilidade: “Eles fazem isso por 
obrigação, se não for por meio de multa não 
haveria o comprometimento”. 

Indiferente aos motivos que levaram a 
criação desse comitê, é notório o início de uma 
mobilização comunitária em favor de melhores 
qualidade de vida aos moradores da região, 
principalmente no Setor Caiçara, o qual foi 
beneficiado com maior quantia em dinheiro 
decorrente de multa paga pela empresa. Os 
investimentos contribuíram para maior união da 
comunidade, por meio de projeto para terceira 
idade, de inclusão digital e outros projetos que 
mobilizam a população local. 

Para que essa mobilização continue entre 
os bairros envolvidos é necessário encontros 
periódicos dos membros do comitê. Porém ficou 
evidente através das entrevistas que as reuniões 
não estão acontecendo com uma periodicidade 
determinada no início de sua criação, ”talvez pela 
falta do que discutir”, foi a justificativa do Sr. Ciro. 

Outro fato a ser discutido é a efetiva 
participação dos membros do comitê, pois 
percebe-se maior concentração de ações 
envolvendo a Associação do Setor Caiçara, ao 
mesmo tempo que o Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Meia Ponte, também integrante do Comitê 

                                                           
2 Sr. Ciro. Sindico do Condomínio Metrópoles, localizado ao 
lado da Empresa Itambé. Informação obtida através de 
entrevista realizada no dia 26/09/2011 na administração do 
condomínio. 

de Sustentabilidade, não tem conhecimento da 
sua existência, assim como afirmou o seu 
Secretário Executivo3. 

Hoje a empresa Itambé, unidade Goiânia, 
além de desempenhar o papel de responsabilidade 
socioambiental nas proximidades de sua 
localização, também possui um ambiente de 
preocupação com o seu ambiente interno, pois é 
possível visualizar faixas de pedestres nas vias 
internas, informes sobre área específicas para 
fumantes, orientações quanto ao destino do lixo, 
onde é feito a coleta seletiva para posterior 
destino à reciclagem, além de possuir um 
departamento de Gestão Ambiental, responsável 
por esses resultados. Essas e outras ações 
contribuíram para que a empresa recebesse 
premiações na área socioambiental, como o 
reconhecimento da Revista Época, da Editora 
Globo, que considerou a Itambé como uma das 21 
empresas Líderes em Mudança Climáticas no 
Brasil. A empresa também ganhou o Prêmio Goiás 
de Gestão Ambiental, no ano de 2010. 

 
Considerações finais 

As áreas com atividades industriais mais 
intensas estão sujeitas a significativos impactos 
negativos no meio social e ambiental, fato esse 
expressivo no Brasil a partir da segunda metade do 
século XX. Até os dias atuais essa realidade é 
presente, mas nas últimas décadas é possível 
observar diferentes atuações de pessoas e 
principalmente de empresas em busca do 
desenvolvimento de ações respeitosas ao meio 
socioambiental, ampliando a lista de atuações 
positivas no Terceiro Setor. 

Diante do crescimento desse setor surgiu 
através da ISO, a criação da ISO 26000, a qual teve 
uma participação expressiva do Brasil no seu 
processo de elaboração. Ela surgiu para padronizar 
as nuances de trabalhos com origens diversas na 
área de responsabilidade socioambiental, inclusive 

3 Informações obtidas a partir de entrevista realizada no dia 
25/11/2011 com o Sr. Uilton Pereira, Secretário Executivo 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte; 
Prefeito da Cidade de Teresópolis de Goiás. 
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as ações de empresas, mas ainda é recente para 
visualizar resultados a partir de suas 
determinações. 

A organização do Terceiro Setor facilita os 
trabalhos de organizações em prol da 
responsabilidade socioambiental, como é o caso 
do Comitê de Sustentabilidade, criado pela 
empresa Itambé, juntamente com pessoas 
representantes de bairros vizinhos, pois mesmo 
partindo de organização comunitária, passando 
pelas determinações da justiça, houve um 
reconhecimento da causa por parte da empresa, 
tanto que apoiou a qualidade de vida em sua 
circunvizinhança, fez adaptações em sua 
infraestrutura produtiva para não emitir poluentes 
no ar e nas águas do Rio Meia Ponte.  

O caminho a percorrer pelos agentes 
responsáveis por este comitê é dar continuidade 
às discussões, com o objetivo de melhorar ainda 
mais a qualidade de vida nas proximidades da 
empresa Itambé, dessa forma a própria empresa 
não cairá no engano de realizar ações de 
responsabilidade socioambiental para melhorar 
sua imagem perante órgãos públicos e à 
comunidade. Agora a luta é pela manutenção e 
ampliação dessas conquistas, principalmente do 
diálogo para resolver possíveis problemas diante 
do desenvolvimento social, ambiental e industrial. 
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A formação pedagógica através da docência do ensino superior 
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A formação pedagógica para uns tem sido um desafio e para outros uma 

exigência na atuação do magistério superior. Formação esta, realizada através dos 

cursos voltados para a formação de professores, podendo ser através da pós-

graduação em Docência no Ensino Superior. 

A proposta desta formação tem como um dos componentes fundamentais, a 

capacitação docente e, enquanto objeto de investigação da práxis e constituição do 

profissional docente universitário. Aliás, este tem sido o objetivo principal na tarefa 

de qualificação dos atuais profissionais do magistério superior, ou seja, a 

qualificação pedagógica através da Docência no Ensino Superior, mormente por 

aqueles que já estão militando na docência e por aqueles que pretendem atuar na 

docência universitária oriundos das diferentes áreas de conhecimento. 

Nesse sentido, faz-se necessária a formação de docentes para atuação no 

nível superior com competências que sustentam a sua prática pedagógica. Portanto, 

aprendizes da docência poderão atualizar, aprofundar ou desenvolver 

conhecimentos e habilidades, simulando situações práticas de aprendizagem. 

Ademais, a formação pedagógica atualmente funciona como um suporte para 

o exercício consciente da docência no processo de ensino e aprendizagem, como 

parte do resgate da epistemologia da palavra docência, originária do termo latino 

docere, que significa ensinar, que se complementa com discere, que significa 

aprender.  

A questão fundante da temática, está na compreensão da docência como 

atividade complexa, tendo em conta que seu exercício envolve condições singulares 

e exige uma multiplicidade de saberes, competências e atitudes que precisam ser 

apropriados e compreendidos em suas relações. 
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No entanto, essa complexidade aponta para o desafio da formação do 

docente universitário que estimula o desenvolvimento da capacidade do aluno de 

aprender a aprender de forma significativa. Incentiva a investigação por meio das 

experiências e vivências para a construção de pontes na aplicação de novos 

conceitos. 

Por fim, podemos concluir que a formação pedagógica através da docência 

no ensino superior funciona como aprimoramento na formação profissional e 

continuada, portanto, um divisor de águas para o docente que procura consolidar a 

sua prática pedagógica no magistério superior. 
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ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL 

 

 

        Prof. Emídio Silva Falcão Brasileiro 

Professor do Curso de Administração da 

Faculdade Lions, Especialista em Planejamento 

Educacional, Mestre em Ciências da Educação 

 

         Administrar é uma arte. Arte é tudo que se faz com simplicidade, objetividade, 

organização, beleza, harmonia e habilidade. A arte de administrar é um conjunto de 

características causadoras de resultados alcançados com a máxima eficácia 

possível. 

         O administrador para ser completo além de um empreendedor deve ser um 

líder. O empreendedor é o indivíduo que conhece e busca conhecer as 

necessidades, as utilidades e os valores de cada indivíduo. O empreendedor age 

com perspicácia, e nunca sem a certeza de que os resultados de suas pesquisas a 

respeito das necessidades humanas ou de Mercado lhes darão a segurança 

necessária para agir. O líder é aquele que sabe se relacionar com o ser humano, 

estabelece uma ligação de empatia com todos e quer fazer parte dos seus 

objetivos.  Embora o administrador valorize mais a qualidade dos bens ou dos 

serviços que produz, o administrador completo não descuida das relações 

interpessoais e nada faz sem antes conhecer o que deve ou não deve fazer, sempre 

mediante as informações de alguma pesquisa ou sondagem. 

         Administrar recursos, tempo, pessoas, culturas, anseios, sonhos, metas, 

objetivos, habilidades, emoções, potencialidades, comunidades, empresas, 

fundações, associações, sociedades e os fatos imprevistos que nos chegam, são 

alguns dos exemplos que desafiam a mente administradora. O poder de 

concentração no ambiente da administração também não pode ser ignorado, 

porquanto a capacidade administrativa começa quando se pretende iniciar, 

perseverar e concluir o projeto idealizado. 

Também não é possível administrar bem sem a coragem de saber correr 

riscos e sem a prudência de pensar e de planejar antes de agir com organização, 

sempre com o máximo de produtividade e com o mínimo de desgaste em todos os 

setores. 
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        A administração integral acompanha a história, a evolução dos fatos e as 

mudanças sociais. Isso porque a Administração é uma Ciência que guarda relações 

com todas as Ciências. Não há como estabelecer a evolução científica sem as 

ferramentas da Administração Integral ou Plural. 

No mundo hodierno, o administrador tem um grande desafio ao ter de decidir 

com as informações que possui. Há muitas informações disponíveis e pouco tempo 

para conhecê-las e amadurecê-las conforme as necessidades. O mundo digital 

disponibiliza as melhores informações, mas as barreiras do idioma, por exemplo, 

impedem que as melhores informações sejam conhecidas e escolhidas para 

aplicação de um plano de negócio ou de qualquer projeto que se deseja 

empreender. 

        O momento mais delicado na arte de administrar é o momento da decisão, 

principalmente quando ainda paira alguma incerteza. A dúvida é um entrave singular 

e deve ser dirimida para não haver arrependimentos tardios diante das decisões 

tomadas. 

        A capacidade administrativa deve permear em todos os setores da vida. Não 

adianta obter êxito numa área e fracasso noutra. Isso é semelhante ao vestibular 

universitário: nenhum candidato pode zerar alguma prova sob pena de não ser 

aprovado. Na vida existencial também é assim. Por isso, tona-se necessário o 

exame dos principais setores da vida: a família, a vida social, a vida profissional, os 

aspectos afetivos, religiosos, físicos, psicológicos e mentais. É fundamental obter 

êxito em todas as áreas da convivência ainda que não se alcance a nota máxima. 

        A administração integral corresponde a uma vivência integral do ser.  O 

primeiro passo para uma administração integral é parar para pensar a respeito do 

que se quer, saber o por quê e o para quê  daquilo que se deseja, além de conhecer 

as necessidades e as metodologias adotadas para a concretização dos trabalhos 

empreendidos.  É também não se deixar abater com os insucessos e saber fazer as 

leituras do que deve prosseguir ou desistir em nós mesmos. Somos aprendizes na 

arte de administrar e por isso a solidariedade e o sentimento de cooperação devem 

existir nos lares, nas empresas ou em qualquer lugar onde se busca a felicidade. 
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Realidade da ilusão ou ilusão da realidade? 

 
Prof. Hélcio Aguiar 

 
Mestre em Direito do Estado, Especialista e Direito 
Administrativo Contemporâneo e Técnólogo em 
Processamento de Dados. É professor na Faculdade 
Lions e desenvolve pesquisas nas áreas de direitos 
humanos e ensino jurídico. É também Auditor Fiscal 
da Receita Estadual, desde 1998. 

 
Devemos chamar a atenção para a palavra realidade. O que julgamos realidade 

pode não corresponder, em exato, ao que existe naturalmente no universo, de tal forma 

que nosso conceito de realidade é relativo, assim como relativo também é tudo aquilo 

que julgamos como real. A realidade varia segundo a percepção individual da mente de 

cada criatura, ou ainda segundo a percepção coletiva de algumas criaturas de um 

mesmo grupo.  

Vejamos um exemplo simples de como alguma coisa julgada real pode não 

passar de mera ilusão, logo, só poderá ser considerada real quando sujeita aos 

ditames da relatividade: suponhamos uma comunidade humana isolada numa ilha 

qualquer do mundo, onde seus membros, por tradição, navegam no mar das 

proximidades e, portanto, adquiram o conhecimento da fauna marinha local. Diversas 

espécies de baleias eram conhecidas por eles. Suponhamos que nunca tenham visto 

uma aeronave de grande porte e que, por alguma circunstância, num certo dia, avistem 

um Airbus A380 voando baixo, próximo à ilha. É grande a probabilidade de os nativo 

descreverem o objeto, com base numa primeira impressão, como uma baleia voadora. 

Sim, porque tal mamífero marinho talvez seja a única coisa parecida de que aqueles 

seres humanos tenham conhecimento, cuja silhueta, no seu campo visual, mais se 

assemelha com uma aeronave de grande porte. Então, para aquele povo, que 

supostamente desconhece por completo a tecnologia de outras culturas, passa a 

existir, além da baleia marinha, real e concreta aos seus olhos, outra realidade não 

menos concreta ou real, a da baleia voadora. Para aquela gente a baleia voadora é 

algo indiscutivelmente real, porque todos a viram cruzando o céu. Essa será uma 

verdade, até que algum fato histórico os prove que não se trata de um animal, mas sim 

de uma máquina criada por outros seres humanos.  

Dentro dessa mesma linha de raciocínio, algumas pessoas afirmam ter visto 

discos voadores no céu. Para nós, a verdade se restringe ao seguinte: trata-se de 



Revista Eletrônica da Faculdade Lions 

 

 

Relflions – Artigo de Opinião – n.1                   -2-                                      26 de abril de 2014 

 

objetos voadores não identificados, em geral em forma de discos, que podem (e isso é 

uma hipótese extraída de nosso universo de conhecimento) ter sido criados e estarem 

sendo controlados por seres extraterrenos de inteligência, talvez, superior à nossa. 

Mas essa é uma realidade tão relativa quando à da baleia voadora, pois pode não ser 

nada disso. E por este mesmo raciocínio, qualquer coisa sobre a Terra pode ser 

tomada sob o prisma da relatividade. Ou seja, será que tudo o que vemos e sentimos 

corresponde, em sua natureza própria, àquilo que lhes atribuímos como conceitos? 

Será que um computador é um computador mesmo? Pode ser apenas um caixote 

cheio de fios dentro, depende do ponto de vista. Para um índio ver seu arco e flecha 

pendurados como objetos de arte numa parede do homem urbano é tão estranho 

quanto seria para um não-índio ver um aparelho celular pendurado, como objeto 

decorativo, na parede de uma oca indígena.   

Esses pensamentos conduzem à seguinte conclusão: não existe verdade 

absoluta, e qualquer realidade que concebemos pode não corresponder, em sua 

natureza própria, aos conceitos que lhes atribuímos. 

 Existem inúmeras coisas que nossos sentidos não podem detectar, mas nem por 

isso se pode afirmar que não existem. Assim como os raios ultravioletas ou 

infravermelhos não podem ser captados por nossa estreita faixa de visão, outras tantas 

coisas existem, mas nossos sentidos, por estarem limitados à determinadas condições, 

não conseguem perceber. Isso nos conduz a outra grande conclusão: há uma 

infinidade de coisas que dificilmente podem ser percebidas pelos nossos limitados 

sentidos.  

O mesmo se aplica às nossas ciências, também limitadas, as quais ainda não 

conseguem explicar uma série fenômenos, e mesmo nem sequer admitem a existência 

de alguns, todavia, isso em nada muda a natureza ou a existência própria das coisas 

no universo. Isto é, a existência e a natureza própria de dadas coisas no universo é 

fato, independentemente de nossos sentidos e nossas ciências serem capazes de 

abordá-las. 

É necessário admitir que os sentidos humanos possuem limitações biológicas 

(logo, materiais), as quais constituem características milenares, porém nem por isso se 

pode afirmar que são imutáveis ou que não estão suscetíveis à evolução. Por uma via 

mais rápida, nossa ciência evolui de modo imprevisível e, a possibilidade de ela 

afirmar, categoricamente, a existência de algo que hoje nega, é só uma questão de 
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tempo. Assim como a forma da Terra para nós, hoje, é indiscutivelmente arredondada, 

outras tantas coisas serão admitidas pela mesma ciência que hoje as nega, por mais 

absurdas que tais coisas possam hoje nos parecer.  

Ciência alguma é definitiva. Mesmo a mais exata dentre elas pode ser posta em 

dúvida quando se constata sua origem: uma criação humana. Ainda que os mais 

exaltados dentre os pesquisadores das ciências exatas insistam em dizer que é 

irrevogável a “lei” que determina que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 

igual a cento e oitenta graus, basta pensar um pouquinho mais para perceber que os 

conceitos de triângulo, soma, grau, ângulo, igual, interno e cento e oitenta foram todos 

criados pela humanidade, como formas de representar, abstratamente, noções ou 

compreensões da realidade de determinado fenômeno observado na natureza. O que é 

cento e oitenta? Uma quantificação determinada a partir de um sistema de mensuração 

pré-estabelecido pela inteligência humana. Pré-estabelecido significa concebido e 

convencionado, logo, não se trata de um fenômeno natural e espontâneo encontrado 

no universo, mas sim de um sistema descritivo criado pelo homem para compreender e 

representar a realidade que ele próprio, por opção, deseja tratar. Quem poderia garantir 

que este modo de conceber e tratar a quantificação de determinada realidade, 

perceptível aos sentidos humanos, seja a única possível no universo?  

É preciso deixar aberta a mente, sabiamente absorvendo os progressos 

proeminentes, sensível à flexibilidade dos advérbios terminados em “mente”. O “mente” 

dos advérbios, os advérbios da mente!... 
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