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EDITORIAL 

 
A Faculdade FIBRA mais uma vez cumpre com o seu objetivo institucional – 

produzir conhecimento através da pesquisa de seu corpo docente e discente – ao 

trazer a público o terceiro volume da Revista Altos Conhecimentos. São artigos que 

evidenciam o caráter multidisciplinar da sua linha editorial, posto ser um periódico 

concebido para reunir as diversas áreas do conhecimento acadêmico, mediante a 

contribuição da Administração, do Direito, da Pedagogia e da Enfermagem, por 

exemplo. 

  Nesse passo, os artigos aqui dispostos evocam a contribuição daquelas áreas 

do conhecimento retrocitadas com os seguintes artigos e respectivos autores, a 

saber: “Marketing digital e as novas ferramentas para atrair o consumidor do século 

XXI”, de Alex Simiema e Keliane Campelo; “Homofobia: do combate à 

criminalização”, dos pesquisadores Alexander Corrêa, Douglas Máximo e Gisélia dos 

Santos; “Mulher vítima de violência doméstica e familiar: das ações afirmativas para 

sua proteção aos crimes de feminicídio e de descumprimento de medidas protetivas 

de urgência”, dos advogados e professores Heleno José e Tiziano Mamede; 

“Reflexões contemporâneas sobre a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica: uma análise sobre a evolução do conceito à luz da responsabilidade 

tributária”, do Professor Rafhael Melazzo; “Literatura contemporânea infanto-juvenil: 

análise da saga Harry Potter”, da bibliotecária Ana Paula Faracini; “A atuação do 

enfermeiro na assistência ao pré-natal”, dos pesquisadores Danielle Ferreira da 

Silva, Jennyfer Cristina de S. Cavalcante, Leila Batista Ribeiro e Nadjane Rojas 

Torreão e, por fim, “Atuação do enfermeiro no atendimento humanizado ao idoso na 

Estratégia Saúde da Família (ESF)” de Idaiá Aparecida Sousa Santos Lima e 

Mariangela Sousa Rodrigues dos Santos. 

Por derradeiro, tais artigos demonstram o compromisso da Faculdade FIBRA 

com a divulgação do conhecimento produzido por seus professores e acadêmicos, 

entendendo que a construção do conhecimento é elaborada pela contribuição de 

diversas áreas do saber. Uma boa leitura a todos! 

Prof. Me. Tiziano Mamede Chiarotti 
Editor Chefe da Revista  

Altos Conhecimentos 
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MARKETING DIGITAL E AS NOVAS FERRAMENTAS PARA ATRAIR O 

CONSUMIDOR DO SÉCULO XXI 

DIGITAL MARKETING AND THE NEW TOOLS TO ATTRACT THE CONSUMER 

OF THE 21ST CENTURY 

 
Alex José SIMIENA 

Graduado em Administração (PUC-GO) e Especialista em Docência Universitária (PUC-GO). 
Professor Universitário. 

 

Keliane Campelo da SILVA 

Graduada em Recursos Humanos (UNIANHANGUERA) e especialista em Docência Universitária 

(APOGEU). 

 
RESUMO: esta pesquisa tem como tema central a abordagem da utilização das mídias 
sociais na expansão comercial, desta forma o objetivo é o de demonstrar como o marketing 
digital é importante para alavancar o processo de vendas pelas redes sociais. É importante 
frisar que em um mundo como o de hoje onde o alargamento das fronteiras da informação é 
conseguido de maneira rápida, as empresas devem estar atentas a essa nova tendência na 
busca pela manutenção de seu negócio. O objetivo geral do estudo foi então de analisar o 
marketing digital e suas ferramentas como fatores de atração do consumidor do século XXI. 
E, para responder têm-se como específicos descrever o perfil do consumidor moderno; 
identificar as ferramentas de marketing digital; e por fim verificar de que forma as 
ferramentas do marketing digital podem ser utilizadas para atrair e reter esse novo perfil de 
consumidor. A metodologia utilizada foi de caráter bibliográfico, onde apresentou-se caráter 
qualitativo de base dedutiva e interpretativa. Os descritores utilizados na pesquisa de fontes 
foram:: marketing, digital; comportamento consumidor; redes sociais. Conclui-se que diante 
da concorrência acirrada, é cada vez mais importante e necessário encantar os clientes. 
Assim, as organizações são forçadas a se prepararem para não perder mercado. É 
imprescindível a elaboração de estratégias de marketing para tal divulgação, tendo intuito de 
aproveitar as oportunidades de negócios que aparecem nesse veículo, ter mais vantagem 
competitiva e também ganhar a fidelidade dos clientes. 
 
Palavras-chave: Marketing; Digital; Mídias Sociais; Internet; Consumidor. 

 
ABSTRACT: This research has as its central theme the use of social media in commercial 
expansion, in order to demonstrate how digital marketing is important to leverage the sales 
process through social networks. It is important to emphasize that in a world such as today, 
where the frontier of information is rapidly expanded, companies must be aware of this new 
trend in the search for the maintenance of their business. The overall goal of the study was 
then to analyze digital marketing and its tools as consumer attraction factors of the 21st 
century. And, to answer have as specifics to describe the profile of the modern consumer; 
identify digital marketing tools; and finally check how digital marketing tools can be used to 
attract and retain this new consumer profile. The methodology used was of bibliographic 
character, where qualitative character of deductive and interpretative basis was presented. 
The descriptors used in the search of sources were: marketing, digital; consumer behavior; 
social networks. It is concluded that in the face of fierce competition, it is increasingly 
important and necessary to delight customers. Thus, organizations are forced to prepare not 
to lose market. It is essential to develop marketing strategies for such disclosure, with the 
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aim of taking advantage of the business opportunities that appear in this vehicle, to have a 
more competitive advantage and also to gain customer loyalty. 
 
Keywords: Marketing; Digital; Social media; Internet; Consumer. 

 

INTRODUÇÃO 

 
A globalização do mercado e o avanço tecnológico influencia de forma 

drástica e constante os negócios, deixa de ser uma simples tendência ou modismo. 

O Marketing entra neste contexto, como forte aliado das empresas, para ajudá-las a 

superar as transformações do mundo, o que leva muitas organizações a motivarem 

e buscarem estratégias para expandir e obter vantagens sobre as concorrentes. É 

muito importante que as empresas estejam revendo as mudanças de cenários e das 

necessidades de seus clientes constantemente para poder utilizar as ferramentas 

disponíveis no marketing e, quando possível e desejado corrigir cursos de ação. 

Assim, cabe ao setor de marketing analisar as tendências do consumidor e buscar 

atendê-las, analisar o comportamento do cliente e entender suas necessidades 

físicas e mentais. Nesse processo, a influência da propaganda e de todas as 

iniciativas de marketing são importantes, mas o bom atendimento também é de 

fundamental importância. 

Um dos segredos para se atingir a excelência no relacionamento com o 

cliente é colocar-se sempre no lugar do outro, empatia. Outra receita de sucesso é 

monitorar sempre a satisfação do cliente, observando indicadores muitas vezes 

ocultos. Com clientes cada vez mais interativos e conhecedores dos seus 

produtos/serviços, concorrentes e dos meios para fazer valer seus direitos, é 

fundamental que essa coerência seja suportada por processos de comunicação com 

a empresa. Isso significa que se tem de criar os meios reativos e principalmente 

proativos para detectar rapidamente os problemas e ter agilidade para resolvê-los, 

monitorar as expectativas que o cliente tem em todos os momentos e transformar 

esses dados obtidos em ações de melhoria de processos, produtos e serviços. 

Assim o presente estudo se justifica diante da importância desse momento 

de transição do marketing tradicional para o digital, onde as empresas precisam se 

adaptar a mudança de perfil do consumidor buscando encontrar meios de atrair seus 

clientes na internet.  
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Assim, essa pesquisa se justifica por ter como principal motivo estudar e 

demonstrar a importância do marketing digital  em sua nova e facilitada forma hoje 

apresentada a abordagem virtual através das redes sociais. Analisar o marketing 

digital e os desdobramentos para alcançar o processo de vendas com o uso das 

redes sociais. A partir deste estudo, seu objetivo consiste em buscar resposta para a 

questão: De que forma o marketing digital e suas ferramentas podem atrair o 

consumidor do século XXI? 

O objetivo geral do estudo foi então de analisar o marketing digital e suas 

ferramentas como fatores de atração do consumidor do século XXI. E, para 

responder tem-se como específicos descrever o perfil do consumidor moderno; 

identificar as ferramentas de Marketing Digital; e por fim verificar de forma as 

ferramentas do marketing digital podem ser utilizadas para atrair e reter esse novo 

perfil de consumidor.  

A metodologia utilizada foi de caráter bibliográfico, onde apresentou-se 

caráter qualitativo de base dedutiva e interpretativa. Os descritores utilizados na 

pesquisa de fontes foram:: marketing, digital; comportamento consumidor; redes 

sociais. Os artigos e livros foram selecionados, lidos e classificados de acordo com a 

relação com o tema. Os que não tiveram ligação com o tema foram  descartados. 

 
Perfil e comportamento do consumidor moderno 

 
O cliente moderno passa por um processo de compra diferenciado, pois a 

um clicar de mouse pode comprar pagar com cartão de crédito e receber notícias de 

sua encomenda pelo celular. Além disso, acompanha o que a empresa faz em 

relação à sociedade e ao ambiente, fazendo críticas e sugestões. Estas são as 

características comportamentais do consumidor moderno diante de novas formas de 

comercialização. (LAS CASAS, 2014). 

Perfil do consumidor 

 
Se o consumidor é a base do negócio, atraí-lo é função maior do Marketing, 

como salienta o professor Marcos Cobra, quando afirma, “o objetivo do marketing é 

satisfazer necessidades e desejos dos consumidores por meio de produtos e 
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serviços. Para tanto é preciso conhecer as pessoas, seus desejos, suas 

necessidades e, até mesmo suas fantasias” (COBRA, 2002, p. 90). 

Cobra (2002) enfatiza, é que o marketing atende aos desejos, aos ideais em 

relação a um produto. Por exemplo: um sabonete que torne a pele saudável e 

bonita, que, em palavras mais claras, revele o íntimo de cada indivíduo consumidor, 

seja de produtos ou de serviços, procurando entender o que o leva para o consumo 

ou para a busca de determinado serviço que lhe seja útil e preencha suas 

necessidades.  

É importante também entender que o consumidor identifica as necessidades, 

que ele busca informações, avalia as alternativas, que é ele quem decide a compra 

e o comportamento pós compra (GIANESE; CORREA, 1996, p. 69). Em outras 

palavras, como destacou Cobra (2002), as necessidades básicas do cliente são, 

portanto, a maneira da empresa aumentar suas vendas. 

Para terem sucesso no mercado competitivo de hoje, as empresas devem 

concentrar-se no cliente e tentar ganhar clientes dos concorrentes, oferecendo-lhes 

mais valor. A fim de satisfazer os consumidores, a empresa deve conhecer suas 

necessidades e desejos; portanto, um mercado sólido requer cuidadosa análise dos 

consumidores.  

Czinkota et al. (2002) afirmam que a internet é uma extensa rede capaz de 

facilitar as ações das organizações com a redução de custos, de estoques e a 

melhoria dos serviços prestados aos seus clientes. Comentam esses autores que 

existem diversos tipos de sites na rede, mas aqueles voltados para o conceito de 

comércio eletrônico serão os sites de venda, que se caracterizam por lojas virtuais, 

as quais possibilitam aos consumidores adquirir produtos pela internet. Mas não se 

trata apenas de vender.  

Para Cervi et al. (2004) o comércio eletrônico utiliza de inúmeras 

ferramentas e possibilidades informativas dentro do ambiente digital ou não, na 

busca por entender cada vez mais sobre as necessidades dos indivíduos. Com esse 

entendimento os administradores de marketing dão os direcionamentos para a 

criação de novos produtos ou modificações naqueles já existentes, pode-se, 

também, criar serviços personalizados com a maximização do tempo e garantia de 

qualidade. 
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Comportamento do consumidor 

 
O elemento que representa o foco das relações de consumo, na ótica de 

Radons (2013), é o consumidor, uma vez que suas necessidades e desejos, 

movimentam a inserção de novos produtos e serviços no mercado. Braga Júnior, 

Silva e Moretti (2011) complementam expondo que as mercadorias não são apenas 

apresentadas ao consumidor, como uma mera tentativa de vendê-las, mas se 

originam a partir da sinalização e identificação, feita pelo marketing, da necessidade 

de consumi-las. 

Diante dessa perspectiva, observa-se que os consumidores provocam o 

sucesso, ou não, dos produtos disponíveis no mercado, o que faz com que as 

empresas fiquem atentas ao perfil e as tendências de consumo do seu público alvo 

(RADONS, 2013). Essa atitude se torna ainda mais necessária, uma vez que, como 

afirma Hoppe (2010), o comportamento do consumidor é envolto de diversas 

características, relacionadas a processos cognitivos, motivacionais e emocionais, 

que orientam o comprador antes e depois da transação e do consumo dos bens 

adquiridos. 

Observa-se, portanto, a complexidade existente no caminho de compreender 

o comportamento do consumidor e os conceitos que o englobam, sendo que 

Solomon (2016, p. 24) define como “o estudo dos processos envolvidos quando, 

indivíduos ou grupos, selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos, 

serviços, ideias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos”.  

Ainda com a ótica da complexidade da temática, Radons (2013) a explica 

em razão das preferências dos consumidores se modificarem rapidamente, 

tornando-os cada vez mais exigentes e mais refratários às mensagens que recebem 

de diferentes meios de comunicação. Dessa forma, tem-se aumentado o número de 

pesquisas com o propósito de compreender os fatores que influenciam a tomada de 

decisão de compra dos indivíduos, sendo que os primeiros estudos, relacionados ao 

assunto, reportam à década de 50. 

O Quadro 1 apresenta a evolução que as pesquisas e estudos, relacionados 

ao comportamento do consumidor, sofreram nas últimas décadas. 
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Quadro 1 – Evolução dos estudos sobre comportamento do consumidor 

Década Comentários 

Década 

de 1950 

Nesta década, identificam-se três separadas áreas de pesquisa: 1 – 

Determinantes psicológicos do comportamento do consumidor; 2 – 

Determinantes sociais do comportamento do consumidor; 3 – Tomada de 

decisão por parte do consumidor 

Década 

de 1960 

Um grande número de estudiosos de diferentes áreas começou a focar esforços 

para a área de comportamento do consumidor. Linhas de pesquisas: 1 – 

Lealdade à marca de produtos de mercearias; 2 – Utilização do método de 

experimentos no campo do comportamento do consumidor; 3 – Teoria do risco 

percebido em comportamento do consumidor; 4 – Teorias compreensivas de 

comportamento de compra. Nessa década, foi criada a mais conhecida teoria do 

comportamento do consumidor que foi proposta por Howard e Sheth (1969). 

Década 

de 1970 

Nos anos da década de 1970, houve a consolidação da ACR (Association for 

Consumer Research) que foi fundada em 1969. Também houve a organização 

do JCR (Journal of Consumer Research) em 1974. Novas linhas de pesquisas 

foram desenvolvidas: 1 – Comportamento de compra industrial; 2 – Estudo do 

comportamento de consumo de serviços públicos como cuidados da saúde, 

transporte, nutrição, etc.; 3 – Comportamento de compra familiar; 4 – 

Relacionamento entre atitude e comportamento; 5 – Processamento de 

informação. 

Década 

de 1980 

Nessa década, a ênfase das pesquisas recaiu sobre temas como rituais e 

simbolismo, comportamento de fantasia e experimentação e o impacto da 

religião no comportamento do consumidor. Também houve uma corrente contra 

a mensuração quantitativa nas pesquisas e uma maior preferência por mais 

pesquisas de tradição qualitativa. 

Década 

de 1990 

A partir dos anos 1990, aconteceu o desenvolvimento do marketing de 

relacionamento. Assim, passou-se a discutir mais tópicos como atitudes de 

consumidores, relações pessoais, tendências de comportamento, entre outros 

fatores socioculturais. Os estudos passam a se preocupar também com a 

contextualização do ambiente. Podem-se assinalar também as melhorias das 

avaliações quantitativas proporcionadas pelos avanços tecnológicos e softwares 

poderosos de análise de dados. Nessa década, também, houve um crescimento 

nesse campo do movimento conhecido como pós-modernismo – uma forma de 

investigação que incluem objetivos e métodos diferentes. 

Anos 

2000 

A entrada do novo século estabelece uma perspectiva do comportamento do 

consumidor baseada em um “marketing experiencial”, ou seja, a sensação de 

que os produtos e serviços proporcionam aos consumidores, experiências 

sensoriais, afetivas, cognitivas, físicas e sociais. Assim, estes passam a serem 

os novos determinantes de novos estudos do comportamento do consumidor. 

Fonte: Pinto e Lara (2007, p. 4). 

 



 

 

 VOL. 03  N. 03  JAN./JUN. 2018 

 

 

12 
 

A partir do Quadro 1, Radons (2013) considera que o comportamento do 

consumidor é uma área do marketing que tem apresentado estudos importantes, 

para o entendimento dos fatores que podem explicar a decisão deste na aquisição 

de determinado produto ou marca, conforme figura 1 abaixo. 

 
Figura 01: Comportamento do consumidor 

 

                           Fonte: Blackwell; Miniard e Engel (2005). 
 

Para os autores Blackwell; Miniard e Engel (2005), no comportamento do 

consumidor, quando se trata de mercado de consumo, haverá o usuário do serviço e 

o decisor que toma a decisão no processo de compra, porém pode-se encontrar os 

dois casos em uma mesma pessoa. A análise do comportamento deve ser baseada 

nesses quesitos, buscando identificar a necessidade e a expectativa de cada um. O 

bom entendimento do processo de decisão de compra é fundamental para o 

aumento da competitividade da empresa e para as estratégias que buscam atender 

as necessidades e expectativas dos clientes. 

Da mesma forma que os consumidores, as empresas são diversificadas, as 

razões pelas quais as pessoas estudam o comportamento do consumidor também 

são diversificadas. É importante pensar como empresa e como profissionais de 

marketing e reconhecer como os indivíduos tomam suas decisões de consumo, para 
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que possamos tomar melhores decisões em relação às estratégias de marketing, 

pois, sem duvida, um profissional ou empresas que entendem o comportamento do 

consumidor tem grande vantagem competitiva no mercado (KOTLER, KELLER, 

2012). 

Para os consumidores, o sentido especial que as marcas ostentam pode 

alterar suas concepções, vivências e teses acerca do produto/serviço. Um 

produto/serviço semelhante a algum outro de mercado pode ser percebido de forma 

diferenciada por um indivíduo ou empresa de acordo com a identidade ou 

característica própria de marca que lhe é conferido. Aos consumidores, as marcas 

detém significados únicos que simplificam seus roteiros cotidianos e agregam valor 

às suas vidas. Já para as organizações, as marcas representam ativos de grande 

valor, possuindo a capacidade de influenciar o comportamento do consumidor, 

serem barganhadas (compradas ou vendidas) e garantir segurança aos seus 

proprietários e acionistas de contínuos lucros futuros (KOTLER, KELLER, 2012). 

Estes autores descrevem que o campo do comportamento do consumidor é 

interdisciplinar, pois é composto por pesquisadores de várias áreas diferentes que 

compartilham o interesse no modo como as pessoas interagem com o mercado. 

Essas disciplinas podem ser categorizadas de acordo com o nível de sua análise: 

micro (o consumidor como indivíduo) ou macro (o consumidor como um membro de 

grupos ou da sociedade) (KOTLER, KELLER, 2012). 

Ter clientes satisfeitos, portanto, é condição de sobrevivência para as 

empresas em geral, no mercado competitivo do mundo moderno. Aferir essa 

satisfação, todavia, exige a adoção de metodologias científicas criteriosas, que 

envolvem, entre outras coisas, a gestão da informação com que eles nos municiam 

e que permite que tomemos conhecimento de suas opiniões a respeito dos produtos 

e/ou serviços. 

Graças à inovação e à proliferação da Internet, o panorama do consumidor 

de hoje é diferente do que nunca e continua a evoluir a um ritmo acelerado. Os 

clientes estão habilitados como nunca antes, com uma quantidade sem precedentes 

de informações disponíveis para eles em todos os momentos. Inovações digitais, 

como as redes sociais, poderosos dispositivos móveis e computação em nuvem, 

criaram clientes mais experientes do que nunca quando se trata de pesquisar, 

selecionar e comprar produtos (LAS CASAS, 2014). 



 

 

 VOL. 03  N. 03  JAN./JUN. 2018 

 

 

14 
 

Não relacionados, as grandes empresas com processos firmemente 

enraizados, baseadas em metodologias experimentadas e erradas, estão 

achando cada vez mais difícil atrair e reter clientes. Muitas vezes, uma hesitação 

para adotar e integrar soluções digitais é um fator importante. Independentemente 

do setor em que se encontre, o digital afeta e continuará afetando seu negócio com 

maior significância ano a ano no futuro previsível (DANTAS, 2014). 

As empresas mais bem-sucedidas nos próximos anos e décadas serão as 

que melhor podem entender e se adaptar rapidamente ao ambiente de consumo 

digital móvel das economias americana e mundial.  

 
Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

 
Antes que se faça uma análise do comportamento do consumidor, é 

necessário que se reconheça que há grupos de consumidores diferentes que 

apresentam comportamentos diferentes, notadamente em relação a quem participa 

do processo de compra de bens ou serviços, fatores que influenciam o 

comportamento do consumidor e ao processo de decisão. Estudar o comportamento 

do consumidor cabe às teorias que possam traduzir e auxiliar na interpretação dos 

anseios dos diversos grupos de compradores, que compram por diversos tipos e 

razões. 

Kotler e Keller (2012) conceituam que os fatores culturais referem-se 

principalmente ao conjunto de valores aos quais uma pessoa está exposta desde a 

infância e que são incorporados. Já os fatores sociais, referem–se aos grupos de 

consumidores que direta ou indiretamente influenciam no comportamento e nas 

atitudes dos consumidores, pois estudos mostraram que informações de alguns 

consumidores influenciam os outros no momento da compra, principalmente aqueles 

clientes que buscam informações dos produtos ou serviços antes da compra. 

Fatores pessoais são divididos em dois tipos: demográficos (idade, ocupação e 

condição econômica) e psicográficos (estilo de vida, personalidade e outros). É 

importante destacar que a analise dos fatores pessoais contribui para a decisão do 

cliente, mas os fatores psicográficos ou comportamentais são considerados os mais 

relevantes, pois explicam de uma melhor maneira pela qual as pessoas agem e 

vivem. 

Ainda, Kotler e Keller (2012), destacam quatro fatores psicológicos que 
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influenciam o comportamento do consumidor: motivação (é o que leva ao 

consumidor a comprar), percepção (é fundamental no processo de avaliação do 

serviço), aprendizado (influência da experiência, reforçando as decisões futuras), 

convicções/atitudes (noções preconcebidas, por exemplo: tempo de esperar por um 

serviço, ou tipo de tratamento esperado).  

O comportamento do consumidor é influenciado por fatores ambientais, 

tecnológicos, econômicos, políticos e legais. Determinantes do comportamento no 

ato da compra. O ser humano é um ser social e, assim, tem sua decisão de compra 

influenciada por diversos aspectos a sua volta. Na visão de Kotler, Keller (2012) o 

processo de compra recebe interferências de quatro fatores: culturais, sociais, 

pessoais e psicológicos, como destacado no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Influenciadores do comportamento do consumidor 

Fatores Caracterização 

Culturais 

A cultura pode ser estudada através de subculturas e de classes sociais. 

Cada cultura se divide em grupos menores que formam a subcultura e 

esses grupos são diferenciados pela nacionalidade, religião, grupos raciais 

e regiões geográficas. As classes sociais são divisões relativamente 

homogêneas e duradouras de uma sociedade, ordenadas 

hierarquicamente e cujos membros compartilham valores, interesses e 

comportamentos similares. 

Sociais 

São representados por grupo de pessoas, cujos membros influenciam e 

sofrem influências sociais e psicológicas, constituindo ponto de referência 

para a ação. Os fatores sociais são estudados em termos de grupos de 

referência, família, papéis e posições sociais. Grupos de referência podem 

levar as pessoas a mudarem suas percepções, atitudes, adequando-se 

para que pertençam ao grupo. A família é a organização de compra de 

produtos de consumo mais importante da sociedade, sendo também o 

grupo primário de referência mais influente. 

Pessoais 

Estes fatores dizem respeito às características particulares das pessoas e 

apontam momentos e vivências pelas quais um indivíduo está passando, 

que podem interferir nos seus hábitos e decisões de consumo, a saber: 

idade, estágio do ciclo de vida, ocupação, condições econômicas, estilo de 

vida e personalidade. 

Psicológicos 
São estudados através de quatro fatores psicológicos importantes: 

motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes. 

Fonte: Kotler, Keller (2012, p. 165-172).  
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Radons (2013) ainda cita outros fatores apresentados por Morsch (2005) e 

Blackwell, Miniard e Engel (2008) tais como: fatores situacionais; influências 

socioculturais e intrapessoais; diferenças individuais; influências ambientais e 

processos psicológicos. Todos os fatores supramencionados permitem entender as 

variáveis que atuam no processo de decisão de compra, sendo que quando se leva 

em consideração a questão ambiental, dimensões diferentes são acrescidas. 

Segundo Kotler (2012), o comportamento do consumidor é muito estudado 

pelas grandes empresas para saberem o que, onde, como, quando e por que eles 

compram. Eles afirmam que a tarefa mais difícil é descobrir os porquês por trás do 

comportamento de compra e que a principal dúvida dos profissionais é como os 

consumidores reagem aos esforços de marketing que a empresa pode utilizar.  

 Uma empresa para ser bem sucedida, precisa ser administrada com o foco 

no cliente. Os consumidores nos dias de hoje estão mais exigentes e difíceis de 

agradar, principalmente em relação à qualidade do serviço e o preço, por isso as 

empresas que querem conquistar os clientes, precisam desenvolver técnicas de 

melhoramento contínuos, pois os consumidores é o público-alvo do produto.  

Os consumidores hoje procuram um atendimento rápido e produtos que são 

disponibilizados com rapidez e eficiência, desse modo, para reter os clientes é 

preciso proporcionar diversas conveniências com objetivos de tornar esse cliente 

fiel, atendendo suas expectativas e desejos, no entanto hoje, as pessoas procuram 

produtos ou serviços que sejam de fácil acesso (COBRA, 2002). 

Perfil do consumidor 

 
Se o consumidor é a base do negócio, atraí-lo é função maior do Marketing, 

como salienta o professor Marcos Cobra, quando afirma, “o objetivo do marketing é 

satisfazer necessidades e desejos dos consumidores por meio de produtos e 

serviços. Para tanto é preciso conhecer as pessoas, seus desejos, suas 

necessidades e, até mesmo suas fantasias” (COBRA, 2002, p. 90). 

Assim, analisar o comportamento do cliente inclui entender suas 

necessidades físicas e mentais. Nesse processo, a influência da propaganda e de 

todas as iniciativas de marketing é importante, mas o bom atendimento também é de 

fundamental importância.  
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Em outras palavras, como destacou Cobra (2002), as necessidades básicas 

do cliente são, portanto, a maneira da empresa aumentar suas vendas. Para terem 

sucesso no mercado competitivo de hoje, as empresas devem concentrar-se no 

cliente e tentar ganhar clientes dos concorrentes, oferecendo-lhes mais valor. A fim 

de satisfazer os consumidores, a empresa deve conhecer suas necessidades e 

desejos; portanto, um mercado sólido requer cuidadosa análise dos consumidores.  

Czinkota et al. (2001) afirmam que a internet é uma extensa rede capaz de 

facilitar as ações das organizações com a redução de custos, de estoques e a 

melhoria dos serviços prestados aos seus clientes. Comentam esses autores que 

existem diversos tipos de sites na rede, mas aqueles voltados para o conceito de 

comércio eletrônico serão os sites de venda, que se caracterizam por lojas virtuais, 

as quais possibilitam aos consumidores adquirir produtos pela internet. Mas não se 

trata apenas de vender.  

Para Cervi et al. (2004) o comércio eletrônico utiliza de inúmeras 

ferramentas e possibilidades informativas dentro do ambiente digital ou não, na 

busca por entender cada vez mais sobre as necessidades dos indivíduos. Com esse 

entendimento os administradores de marketing dão os direcionamentos para a 

criação de novos produtos ou modificações naqueles já existentes, pode-se, 

também, criar serviços personalizados com a maximização do tempo e garantia de 

qualidade. 

Entendendo o comportamento do Consumidor 

 
Solomon (2008, p. 27) explica que “o comportamento do consumidor 

abrange uma ampla área: é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos o 

grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou 

experiências para satisfazer necessidades e desejos”.  

Nesse sentido pode-se colocar que o comportamento do consumidor é 

estudado pela Psicologia, Sociologia, Antropologia, Economia e Administração, pois 

todas essas áreas favorecem para um maior composto de conhecimento a cerca dos 

indivíduos como também de fatores que favorecem o consumo.  
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Solomon (2008, p. 52) ainda ressalta que “o comportamento do consumidor 

é um campo muito novo e, à medida que se expande, é influenciado por várias 

perspectivas diferentes.  

Impulso interior, a motivação para atender às necessidades do consumidor, 

provém principalmente das necessidades que não foram atendidas. E o consumidor 

satisfaz daquelas necessidades básicas, como fisiológicas, de alimento e descanso, 

antes de sentir-se motivado a satisfazer outras, conforme observado na figura 2. 

 
Figura 2: Níveis de necessidades na hierarquia de Maslow 

 
                      Fonte: Solomon (2008, p. 146). 

 
Através da figura pode-se observar que em cada nível, existem diferentes 

prioridades em relação aos benefícios dos produtos buscado pelo consumidor. De 

um modo ideal um indivíduo progride na hierarquização até que sua motivação seja 

um foco sobre metas finais.  

Dentro do consumo global Solomon (2008, p. 31) destaca o consumo virtual 

uma realidade nos dias atuais, que derruba barreiras de tempo e distância através 

do comércio eletrônico.  

Solomon (2008) ressalta ainda que os profissionais de marketing deve 

influenciar o cliente a reclamar caso esteja insatisfeito pois é através desse processo 

que a empresa demonstrará seu empenho e satisfará o cliente. 
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Os consumidores são variados e seu comportamento de compra também. O 

estudo do comportamento do consumidor é fundamental para satisfazer a suas 

necessidades. Refere-se a como ele compra, usa e disponibiliza os produtos. 

Destacam-se quatro categorias de fatores que moldam seu comportamento: fatores 

culturais, sociais, pessoais e psicológicos (NEVES; CASTRO, 2003). 

Os clientes modernos estão se comportando de forma diferente em 

comparação ao passado. As necessidades hoje são outras, os meios de 

comunicação e a forma de atuar igualmente são diferentes. Pode-se dizer que o 

crescimento das mídias sociais criou novos espaços, novos meios e novas 

oportunidades. Os novos espaços são todas as possibilidades que uma empresa 

tem de se comunicar com seus consumidor (LAS CASAS, 2014). 

Motivação para compra  

 
Os consumidores percebem diferentes produtos e lojas como adequados 

para certas classes sociais, como conforme exemplifica Solomon (2016, p. 486) que 

“consumidores trabalhadores tendem a avaliar os produtos em termos mais 

utilitários, como resistência ou conforto”. 

Rosa (2009) explica que a motivação de compra são largamente 

influenciada pela publicidade, nesse sentido Cobra (2002) ainda ressalta que é a 

motivação e a decisão de compra está associada a fatores como gostos, 

preferências, valores, crenças e outros hábitos que influenciam o comportamento do 

consumidor. Este autor ainda divide o estudo do comportamento em duas 

abordagens: a cognitiva (onde o foco são os processos mentais e fatores como a 

repetição e a correta elaboração) e a comportamental (que leva em conta os 

condicionamentos aos quais os indivíduos é submetido ao longo da vida). Assim, o 

autor conclui que a forma como o indivíduo responde a esses estímulos depende, 

entre outros, de fatores psicológicos, com o grau de influência em relação a compra. 

O processo de compra do consumidor finda-se na satisfação das suas 

necessidades, portanto o processo de compra, é refletido através de estímulos 

externos, como a influência exercida por um propaganda para aquisição de 

determinado produto.  
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Influências nas decisões de compra do consumidor 

 

Para Hammel e Prahalad (2004, p.30) “empresas precisam liderar a 

revolução, liderar as mudanças, e não deve esperar que eles cheguem. No século 

XXI, os clientes buscam uma empresa bem estruturada com integração, que tenham 

iniciativa de buscar inovações, para a satisfação de seus consumidores”. 

O nível de exigência do cliente tem aumentado, e o mesmo passa a exigir 

produtos de qualidade, preços satisfatórios, além de bom atendimento. Assim devido 

a mudança do perfil do cliente e o aumento do nível de exigências, as empresas 

passaram a perceber a importância de desenvolver e gerenciar relacionamentos. A 

chave do marketing competitivo está na satisfação das expectativas relevantes do 

cliente de forma melhor que a proporcionada pelo concorrente. 

 

Quadro 3: Fatores que influenciam as expectativas do cliente 

a. Comunicação boca-a-boca Representa as recomendações que os 

clientes recebem de terceiros, outros 

clientes que já receberam o serviço do 

fornecedor considerado e ou de outros. 

b. Experiência anterior O conhecimento prévio do serviço, 

através de experiência anterior, pode 

influenciar as expectativas que o cliente 

tem a respeito deste serviço 

c. Necessidades pessoais È o principal fator formador das 

expectativas dos clientes, pois é visando 

atender estas necessidades que os 

clientes procuram um serviço. 

d. Comunicações externas Podem ser através de anúncios, 

propaganda, planfetagem. 

   Fonte: Adaptado de Gianesi, Administração estratégica de serviços, 1994. 

 
Cobra (2002) ressalta como fatores influenciadores para compra dos 

consumidores o lugar, as pessoas, as coisas, o clima, os costumes, a tecnologia das 

inovações, as economias do fator de crédito.  

É interessante ressaltar a importância que há em uma organização obter 

relacionamentos que sejam conquistados com sinceridade e presteza, obtendo a 
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confiança do cliente em relação aos serviços prestados, alcançando de certa forma 

as necessidades, desejos e expectativas. 

Ferramentas de Marketing Digital 

 No momento atual, o mundo dos negócios têm-se mostrado bastante 

competitivo em relação à oferta e comercialização de produtos, ou seja, uma 

competição mercadológica que visa aumentar, de maneira crescente, a presença 

das empresas diante dos consumidores (SCHARF, 2007). Com empenho e de 

maneira agressiva e criativa, oferecem tais produtos aos consumidores com 

intenção de elevar os lucros. Para tanto, esse processo passa pelo marketing, uma 

importante ferramenta utilizada para auxiliar na divulgação e comercialização de sua 

produção. Sua importância no contexto empresarial estabelece seguramente um dos 

principais caminhos para o sucesso. Segundo Donaire (2009), o marketing é a 

chegada do produto acabado para o consumidor final. Vários autores e 

pesquisadores tem se esforçado no sentido de conceituar de maneira clara sobre 

essa ferramenta.  

Utilizar recursos de marketing eletrônico é estabelecer uma vantagem 

competitiva no mercado. Seguir os objetivos de velocidade, acessibilidade e 

precisão é a melhor maneira de ficar próximo do consumidor. Os meios eletrônicos 

dão ao profissional de marketing uma capacidade dupla: primeiro, chegar ao 

consumidor; segundo, reagir com rapidez às necessidades e aos desejos do 

consumidor. Os recursos de marketing eletrônico também melhoram as vantagens 

técnicas e estratégicas do marketing on-line com velocidade e precisão, levando a 

uma melhora na tomada de decisões. Os consumidores esperam tratamento 

especial das empresas responsáveis pelos produtos e serviços que eles compram. 

Essas ferramentas de marketing que foram apresentadas possibilitam aos 

profissionais de marketing se equipar melhor para a era da informação que nos 

rodeia (REEDY, 2007). 

Planejamento de marketing nas organizações 

 
As decisões de Marketing são muito importantes para o sucesso de uma 

empresa e deve levar em conta os estágios de produção: vendas, departamento de 

Marketing e a empresa. A era do departamento de Marketing ocorre quando todas 
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as atividades de Marketing ficam sob controle para melhorar o planejamento no 

curto prazo e tentar integrar as atividades da empresa (MC CARTHY; PERREAULT, 

1997). 

Diante de mercados tão competitivos, com consumidores exigentes com 

grande oferta no mercado, uma empresa só obterá sucesso se agregar valor ao seu 

produto e /ou serviços. Um concorrente inteligente deve projetar a oferta com alvo 

bem definido (KOTLER, KETLER, 2012).  

O “mix” de Marketing constitui-se uma ferramenta significativa para 

responder às demandas do mercado-alvo. Os planos estratégicos que se aplicam à 

organização inteira, que estabelecem os objetivos globais e que buscam posicioná-

la em termos de seu ambiente, tendem a abranger um período extenso de tempo 

(ROBBINS, 2005, p. 116). 

Marketing digital 

 
Para Kotler e Keller (2012) a tarefa principal de uma organização de 

marketing e determinar os desejos de um mercado e satisfazer os mesmos de 

maneira mais eficiente que seus concorrentes. Uma das formas mais dinâmicas e 

em franco crescimento é o uso do viés digital. Essa informatização do marketing 

reflete bem a compreensão das grandes empresas ou das que perceberam a 

necessidade de mudança de acordo com as tendências do mercado mundial.  

Segundo Kotler e Armstrong (2007), a nova era digital causou um grande 

impacto no modo como as empresas entregam seu valor aos clientes, um 

profissional do marketing pode acessar o serviço de banco de dados on-line para 

verificar a preferência de cada cliente. 

Kotler e Armstrong (2007) continuam afirmando: 

Hoje, a Internet conecta indivíduos e negócios de todos os tipos uns 

aos outros e as informações ao redor do mundo. Ela permite que as 

pessoas tenham acesso a informações, entretenimento e 

comunicação a qualquer hora e em qualquer lugar. As empresas 

estão utilizando-a para construir estreitos relacionamentos com seus 

clientes e parceiros de marketing (KOTLER e ARMSTRONG, 2007, 

p.20). 
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Kotler e Armstrong (2007) continuam dizendo que a maioria das empresas 

nos dias atuais oferecem seus serviços pela web de maneira significativa. Nessa 

procura para atrair novos clientes, o fator “relacionamento”, ainda que digital, 

direciona para um fortalecimento das relações empresa – cliente. 

O comercio eletrônico chamado de business-to-business esta com um 

crescimento bastante elevado, configurando numa excelente oportunidade para 

divulgação e comercialização das empresas interessadas em dinamizar suas 

vendas e progredir dentro do grande aparato tecnológico e digital disponível na 

atualidade.   

Consumidores do mundo todo tem descoberto e assimilado vantagens de 

efetuar compras pela internet. As facilidades vão desde o conforto de comprar em 

suas residências ate receber o produto nas próprias. 

As ações do marketing digital 

 
“A internet é uma tecnologia aberta aos serviços de todos” (KARSAKLIAN, 

2001, p. 20), o que para as empresas, representa a oportunidade de estabelecer 

relacionamentos com seu público-alvo.  

Kotler e Armstrong (2007) definem o comércio eletrônico como sendo os 

processos de compra e venda realizados nos meios eletrônicos da internet. Assim, 

através da internet os consumidores podem identificar informações relevantes para 

identificar o que desejam e assim realizarem pedidos através de mecanismos de 

pagamento eletrônico.  

Czinkota et al. (2002) afirmam que a internet é uma extensa rede capaz de 

facilitar as ações das organizações com a redução de custos, de estoques e a 

melhoria dos serviços prestados aos seus clientes. Comentam esses autores que 

existem diversos tipos de sites na rede, mas aqueles voltados para o conceito de 

comércio eletrônico serão os sites de venda, que se caracterizam por lojas virtuais, 

as quais possibilitam aos consumidores adquirir produtos pela internet. Mas não se 

trata apenas de vender.  

Para Cervi et al. (2004) o comércio eletrônico utiliza de inúmeras 

ferramentas e possibilidades informativas dentro do ambiente digital ou não, na 

busca por entender cada vez mais sobre as necessidades dos indivíduos. Com esse 
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entendimento os administradores de marketing dão os direcionamentos para a 

criação de novos produtos ou modificações naqueles já existentes, pode-se, 

também, criar serviços personalizados com a maximização do tempo e garantia de 

qualidade. 

Albertin (2004) ressalta que o comércio eletrônico estabelece uma conexão 

direta da empresa com o cliente, sustentada pela troca de informações, podendo 

eliminar limites de tempo e lugar, criar uma relação de interatividade e proporcionar 

às organizações o desenvolvimento de inteligência empresarial para se adaptar a 

mudanças no comportamento do consumidor digital.  

O comércio eletrônico é um ambiente de adaptação para as organizações, 

pois estas precisam desenvolver estratégias de interação com o cliente. Para Cervi 

et al. (2004) as estratégias do mercado físico e virtual devem estar sempre andando 

no mesmo caminho e propondo melhores serviços e produtos. 

É nesse cenário que surge o Marketing Digital, um conjunto de ações de 

comunicação realizadas por meio da web, como celulares, tablets e notebooks, para 

divulgar e comercializar produtos e serviços de forma rápida e assertiva. Essas 

ações são idealizadas, estruturadas e aplicadas em canais digitais, desde sites até 

mensagens via aplicativos. (ASSAD, 2016). 

Aliás, o conteúdo é uma das principais ferramentas do Marketing Digital, pois 

compartilha valores, gera a identificação do público e sua relevância faz aumentar a 

sua visibilidade na web. Os tradicionais banners, links patrocinados e e-mail 

marketing focados apenas na venda pura, em grande parte, objetivavam a 

divulgação de produtos e serviços encerrados em si próprios, ou seja, ofereciam 

apenas uma experiência de compra ao usuário onde existiria a empresa como 

vendedora e o usuário como potencial consumidor, sem algo “a mais” (ASSAD, 

2016). 

 

O novo consumidor digital 

 
O avanço da tecnologia quebrou paradigmas em todos os sentidos, inclusive 

no estilo de vida das pessoas. O cotidiano da população mundial foi alterado, as 

pessoas passaram a ter mais pressa em receber informações e mudaram as 

expectativas em relação aos bens e serviços oferecidos pelas empresas (ASSAD, 

2016). 
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Um dos grandes dilemas do marketing sempre foi identificar e entender o 

mercado, especificamente os consumidores e clientes. Por isso a preocupação de 

como se comportaria este consumidor mediante a intangibilidade da internet. Outro 

item muito discutido, e que sempre foi visto como barreira à adoção da compra via 

internet, é a segurança dos dados.  

Se, por um lado, questões relacionadas à segurança e a impossibilidade de 

experimentar, ver e tocar o produto geraram dúvidas quanto à eficiência da internet, 

por outro lado, a conveniência, economia de tempo, agilidade e acesso a maiores 

informações, levaram um número cada vez maior de consumidores a aderirem a 

esta forma de negócio e comércio. 

Mesmo depois de tanto tempo de implantação e tanto avanço da 
rede, ainda é cedo para contabilizar as mudanças ocorridas em todo 
este processo, mas tem-se uma certeza: o consumidor está tendo 
cada vez mais facilidade na busca da informação, e a empresa que 
não viabilizar este processo terá sua sobrevivência organizacional 
ameaçada. (PERUZZO, 2002, p.59)  

 

Isso porque foi criado um hábito importante ao longo destes anos 

relacionado à pesquisa, à busca de informações, antes de se tomar qualquer 

decisão de compra. Este hábito formou um grupo específico de consumidor 

chamado consumidor on-line  

Este consumidor, chamado de consumidor do século XXI, segundo Tapscott 
e Williams (2007), está cada vez mais astuto, impaciente e tecnicamente sofisticado, 
além do fato de seu comportamento virtual não ser exatamente previsível. Ele possui 
peculiaridades quanto ao seu perfil e quanto a sua forma ou comportamento de 
compra. 
 
Internet comercial  

 
Kotler e Armstrong (2007) definem o comércio eletrônico como sendo os 

processos de compra e venda realizados nos meios eletrônicos da internet. Assim, 

através da internet os consumidores podem identificar informações relevantes para 

identificar o que desejam e assim realizarem pedidos através de mecanismos de 

pagamento eletrônico.  

As compras efetuadas pelos equipamentos eletrônicos são chamadas de e-

commerce em inglês, e comércio eletrônico, em português, ou seja, transação 
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comercial através de um contato virtual. O E-commerce não visa apenas a compra e 

venda de mercadorias, as empresas o utiliza para conhecer melhor seus clientes. 

Este tipo de comércio está sendo muito explorado, pois ele traz grandes e boas 

oportunidades maximização dos lucros.  (USHIWATA, et al, 2006, online) 

Para Kaku (apud DIAS, 2002), o comércio eletrônico é "qualquer forma de 

transação de negócios na qual as partes interagem eletronicamente", ou ainda: 

O comércio eletrônico é definido como produção, propaganda, venda 
e distribuição de produtos através de redes de telecomunicações. Os 
principais instrumentos do comércio eletrônico são: telefone, fax, 
televisão, sistema de pagamento e transferência de moeda, troca 
eletrônica de dados incluindo informações, documentos e Internet 
(KAKU apud DIAS, 2002, p.54). 

 
O comércio eletrônico (CE) ou e-commerce é qualquer transação comercial 

em uma rede de computadores. Essas transações ocorrem entre uma empresa e 

seus clientes, que pode ser uma outra empresa ou uma pessoa que está procurando 

o produto de seu interesse. 

O comércio eletrônico pode ter definições diferentes, dependendo da 

perspectiva que é observado: 

Perspectiva de comunicações: é a troca de informações, 
produtos/serviços ou pagamentos seja do produto comprado ou até 
mesmo de um imposto, por meio de linhas de telefone, redes de 
computadores ou qualquer outro meio eletrônico; 
Perspectiva de processo de negócio: é a aplicação de tecnologia 
para as rápidas transações de negócios e fluxo de dados; 
Perspectiva de serviço: é uma ferramenta que endereça o desejo das 
empresas, consumidores e gerência para cortar custos de serviços, 
enquanto melhora a qualidade das mercadorias e aumenta a 
velocidade da entrega do serviço, onde o cliente é o grande 
favorecido; 
Perspectiva on-line: tem a capacidade de comprar e vender produtos 
e informações na Internet e em outros serviços on-line (DIAS, 2002, 
p. 23). 

 
Luís Henrique Ventura (2003) por sua vez, simplifica o conceito, reduzindo o 

comércio eletrônico em uma operação que consiste em comprar e vender 

mercadorias ou prestar serviços por meio eletrônico. Para não transformar o texto 

em uma longa lista de conceitos, e pelo fato de quase todos acordarem em termos 

da essência conceitual, outras contribuições deixam de ser citadas neste trabalho. 
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Perfil do consumidor 

 
Se o consumidor é a base do negócio, atraí-lo é função maior do Marketing, 

como salienta o professor Marcos Cobra, quando afirma, “o objetivo do marketing é 

satisfazer necessidades e desejos dos consumidores por meio de produtos e 

serviços. Para tanto é preciso conhecer as pessoas, seus desejos, suas 

necessidades e, até mesmo suas fantasias” (COBRA, 2002, p. 90). 

O que o autor enfatiza, é que o marketing atende aos desejos, aos ideais em 

relação a um produto. Por exemplo: um sabonete que torne a pele saudável e 

bonita, que, em palavras mais claras, revele o íntimo de cada indivíduo consumidor, 

seja de produtos ou de serviços, procurando entender o que o leva para o consumo 

ou para a busca de determinado serviço que lhe seja útil e preencha suas 

necessidades. 

Assim, analisar o comportamento do cliente inclui entender suas 

necessidades físicas e mentais. Nesse processo, a influência da propaganda e de 

todas as iniciativas de marketing é importante, mas o bom atendimento também é de 

fundamental importância.  

É importante também entender que o consumidor identifica as necessidades, 

que ele busca informações, avalia as alternativas, que é ele quem decide a compra 

e o comportamento pós compra (GIANESE; CORREA, 1996, p. 69). Em outras 

palavras, como destacou Cobra (2002), as necessidades básicas do cliente são, 

portanto, a maneira da empresa aumentar suas vendas. 

Para terem sucesso no mercado competitivo de hoje, as empresas devem 

concentrar-se no cliente e tentar ganhar clientes dos concorrentes, oferecendo-lhes 

mais valor. A fim de satisfazer os consumidores, a empresa deve conhecer suas 

necessidades e desejos; portanto, um mercado sólido requer cuidadosa análise dos 

consumidores.  

Czinkota et al. (2002) afirmam que a internet é uma extensa rede capaz de 

facilitar as ações das organizações com a redução de custos, de estoques e a 

melhoria dos serviços prestados aos seus clientes. Comentam esses autores que 

existem diversos tipos de sites na rede, mas aqueles voltados para o conceito de 
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comércio eletrônico serão os sites de venda, que se caracterizam por lojas virtuais, 

as quais possibilitam aos consumidores adquirir produtos pela internet. Mas não se 

trata apenas de vender.  

 
Para Cervi et al. (2004) o comércio eletrônico utiliza de inúmeras 

ferramentas e possibilidades informativas dentro do ambiente digital ou não, na 

busca por entender cada vez mais sobre as necessidades dos indivíduos. Com esse 

entendimento os administradores de marketing dão os direcionamentos para a 

criação de novos produtos ou modificações naqueles já existentes, pode-se, 

também, criar serviços personalizados com a maximização do tempo e garantia de 

qualidade. 

 
As redes sociais 

 
Nas redes sociais é indispensável realizar um trabalho de Inbound 

Marketing aliado ao conteúdo. Afinal, sem saber o que o público quer é difícil 

despertar seu interesse e conquistá-lo por meio de conteúdos relevantes (ASSAD, 

2016). 

O primeiro passo para estruturar uma estratégia eficaz de Marketing de 

Conteúdo é conhecer o seu público-alvo, seu comportamento on-line e off-line, pelo 

que se interessa, quais lugares frequenta, como e quando mais acessa a internet, 

em quais redes está presente, entre outras informações relevantes para obter 

sucesso na redes sociais. Muitas delas fornecidas pelas próprias plataformas, como 

o Facebook, que fornece informações para segmentação de anúncios (ASSAD, 

2016). 

Estar presente nas redes sociais não é apenas ter uma página ou perfil 

empresarial. É estar constantemente ativo, realizando postagens e, principalmente, 

interagindo e engajando os usuários. Afinal, ter uma fan page só por ter, sem 

atualizar conteúdo e interagir com seus seguidores, é a mesma coisa que ser um 

fantasma na web. 

As redes sociais não são mais um tipo de ferramenta de divulgação de 

produtos e serviços. Elas se transformaram em canais de relacionamento entre 
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consumidor e empresa altamente eficaz, verdadeiros SACs (Serviços de 

Atendimento ao Consumidor) (ASSAD, 2016). 

Os consumidores já adotaram as redes sociais como canais diretos de 

comunicação com as marcas. Para eles, é por meio das redes que as novidades 

devem ser lançadas, é nelas que as promoções devem ser divulgadas e que o 

relacionamento deve acontecer, tanto para elogios e sugestões quanto para críticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio do estudo realizado e análise junto as obras bibliográficas conclui-

se que o aspecto tecnológico tem contribuído muito na melhora de diversos setores 

organizacionais por meio da utilização da Internet e das redes sócias afinal, esta 

sem dúvida criou uma nova realidade, com novas formas de relacionamento. 

Existe hoje uma nova onda de implantação de pacotes de tecnologia de 

contato e de descoberta de possibilidades que são as redes sociais, onde tudo se 

propaga com extrema rapidez e, nesse contexto, a medida que as decisões vão 

tomando caráter mais estratégico. 

Em relação ao objetivo proposto na introdução deste trabalho é possível 

afirmar a importância da exploração das redes sociais como sendo uma ferramenta 

atualizada e que se bem utilizada traz ótimos resultados quanto a apresentação, 

solidificação e expansão de marcas e produtos. 

Como também, respondendo à questão problema, viu-se que através das 

redes sociais o contato entre empresas e clientes se torna mais intenso e dinâmico, 

e assim  com a utilização de marketing digital favorece sim para que a empresa 

atinja os objetivos de aceitação no mercado, conquistando clientes e fidelizando-os, 

e com isso consolidando parcerias duradouras, já que tanto os pedidos, sugestões e 

ou reclamações devem ser prontamente verificados, analisados e dentro das 

possibilidades atendidos. 

Ao término das pesquisas realizadas, neste trabalho científico, foi possível 

após o estudo apresentado verificar que a análise das estratégias do marketing 
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podem ser utilizadas em conjunto com a utilização das redes sociais na busca da 

satisfação do cliente final de empresas de qualquer porte ou ramo comercial.  

Desta forma, e visando melhorar ainda mais o atendimento aos clientes é 

necessário ressaltar que as empresas não se considerando o seu porte e que atuam 

no cenário nacional devem se adequar e buscar sempre aprimoramento e 

assimilação quanto às mudanças do mercado consumidor, já que se trata de um tipo 

de negociação que tem uma tendência de crescimento confirmada por estimativas 

oficiais.  

Para terem sucesso no mercado competitivo de hoje, as empresas devem 

concentrar-se no cliente e tentar ganhar clientes dos concorrentes, oferecendo-lhes 

mais valor. A fim de satisfazer os consumidores, a empresa deve conhecer suas 

necessidades e desejos; portanto, um mercado sólido requer cuidadosa análise dos 

consumidores. Assim o foco do profissional de planejamento deve ser o consumidor, 

onde deve levar em consideração o comportamento desse novo consumidor perante 

o mercado digital atual e suas necessidades, ao passo que o profissional de 

marketing pensará na empresa e em que rumos ela pode tomar. 

Dentro do contexto estratégico, esta ferramenta, em conjunto com os demais 

fatores relacionados a ela, pode se tornar uma importante ferramenta na fidelização, 

entretanto, o mesmo, isoladamente não fideliza, o “Marketing” digital melhora o 

relacionamento com os clientes. 
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Resumo: O presente artigo tem por finalidade analisar a situação da comunidade LGBTQ+ 
no que diz respeito a homofobia, para tanto buscou-se conceituar, historicizar e tipificar a 
homofobia, além de compreender o processo de combate a homofobia e sua criminalização 
na sociedade e no ordenamento jurídico brasileiro. Foi utilizado o método qualitativo para o 
estudo em questão com fundamentação teórica de diferentes fontes voltadas a questão da 
homofobia no Brasil e sua criminalização.  Inferiu-se com o estudo que as práticas 
homossexuais são tão antigas como a própria humanidade. Ao longo da história a forma 
como as sociedades lidaram com a homossexualidade variaram e a homofobia em alguns 
momentos históricos foi institucionalizada levando ao aumento da violência contra a 
comunidade LGBTQ+. O combate a homofobia tem se consolidado nos últimos anos e 
várias conquistas podem ser constatadas na sociedade como por exemplo a Constituição 
Federal de 1988 e as leis instituídas em função da luta e da resistência das lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, queer’s e outros de todo o país e pela atuação do poder judiciário. 
Entretanto, a luta por dignidade, respeito e pela efetivação e conquistas de direitos ainda 
continua sendo necessária já que a homofobia não é crime em todo o Brasil e projetos de lei 
em defesa desse grupo ainda estão apenas no papel.  
 
Palavras-Chave: Homofobia. Criminalização. Homossexualidade.  
 
Abstract: The aim of this article is to analyze the situation of the LGBTQ + community 
regarding homophobia, in order to conceptualize, historicize and typify homophobia, in 
addition to understanding the process of combating homophobia and its criminalization in 
society and in the Brazilian legal system. The qualitative method was used for the study in 
question with theoretical basis of different sources focused on the question of homophobia in 
Brazil and its criminalization. It was inferred from the study that homosexual practices are as 
old as humanity itself. Throughout history, the way societies have dealt with homosexuality 
has varied and homophobia at some historical moments has been institutionalized leading to 
increased violence against the LGBTQ + community. The fight against homophobia has 
consolidated in the last years and several achievements can be seen in the society as for 
example the Federal Constitution of 1988 and the laws instituted in function of the fight and 
the resistance of the lesbian, gay, bisexual, travestis, queer's and others of throughout the 
country and by the judiciary. However, the struggle for dignity, respect, and the achievement 
and achievement of rights is still necessary since homophobia is not a crime throughout 
Brazil and bills in defense of this group are still only on paper. 
 
Keywords: Homophobia. Criminalization. Homosexuality. 
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INTRODUÇÃO  

 
A violência contra a comunidade LGBTQ+ (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, queer’s e outros), tem aumentado a cada ano colocando o Brasil no topo 

do ranking dos países praticantes de crime de ódio contra indivíduos que não se 

inserem no contexto da heteronormatividade. Embora tenha havido um 

empoderamento do grupo LGBTQ+ e os indivíduos desse grupo tenham avanço na 

conquista de direitos, a violação aos direitos humanos marca a temática em questão 

uma vez que todas as pessoas são consideradas iguais em direito e dignidade e não 

devem ser discriminadas ou violentadas em função de sua orientação sexual.  

 O trabalho que ora se apresenta intenta fazer uma análise da situação da 

comunidade LGBTQ+ no que diz respeito a homofobia. Para que a análise pudesse 

ser realizada, buscou-se conceituar, historicizar e tipificar a homofobia, além de 

compreender o processo de combate a homofobia e sua criminalização na 

sociedade e no ordenamento jurídico brasileiro. O estudo adotou como estratégia 

metodológica a pesquisa bibliográfica a partir de uma abordagem qualitativa, pois 

buscou-se focar no caráter subjetivo do objeto analisado, a saber: homofobia e sua 

criminalização.  

O artigo está estruturado em duas partes. Na primeira buscamos 

compreender a etimologia e o significado da palavra homofobia, apontar de maneira 

breve a questão da homossexualidade ao longo da história e, a partir da 

normatização brasileira, tipificar homofobia.  

No segundo momento analisamos o combate a homofobia e a questão da 

criminalização desta. Destacando assim as normas existentes para a população 

LGBTQ+, as quais em sua maioria visam coibir a homofobia e algumas até mesmo 

impor multas para quem praticar atos homofóbicos. 

 

Homofobia: conceito, história e tipificação 

 
Nas últimas décadas a sociedade brasileira tem experienciado a democracia 

nunca antes em sua história. As liberdades de pensamento e expressão se tornaram 

uma realidade nos últimos anos, em especial, após a Constituição Federal de 1988 e 

a ideia em torno dos Direitos Humanos acabaram por abrir espaços sociais onde 

grupos antes oprimidos puderam se manifestar e lutar por direitos civis. A liberdade 
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de expressão, a ideia de que todas as pessoas são dotadas de direitos e dignidade 

e a informação trazida pelos meios de comunicação tem possibilitado a organização 

e a busca por direitos civis da parte de gays, lésbicas, bissexuais, travestis ou 

transexuais. 

Embora a comunidade LGBTQ+ tenha se empoderado nos últimos anos 

esse grupo é vulnerável e tem sofrido violações dos direitos humanos em muitas 

partes do mundo, inclusive no Brasil que de acordo com a Organização não 

Governamental (ONG) Transgender Europe é o país onde mais se assassina 

homossexuais no mundo. Dados da ONG mostram queentre 2008 e junho de 2016, 

868 travestis e transexuais perderam a vida de forma violenta no Brasil.  

Este texto visa analisar a situação da comunidade LGBTQ+ no que diz 

respeito a homofobia. Para tanto, buscou-se primeiramente conceituar, historicizar e 

tipificar a homofobia para assim compreender o processo de combate a homofobia e 

sua criminalização na sociedade e no ordenamento jurídico brasileiro. As análises 

aqui presentes buscaram fundamentação teórica em autores de vários campos 

disciplinares como: Borrillo (2010); Junqueira (2012); Silvia; Bornia (2009). 

O estudo adotou como estratégia metodológica a pesquisa bibliográfica para 

que os autores pudessem, a partir das referências teóricas publicadas em livros, 

revistas, periódicos e outros, analisar a questão da homofobia no Brasil. Nesse 

sentido entendemos que a pesquisa bibliográfica é mais do que a mera repetição do 

que já foi produzido sobre um determinado assunto, ela proporciona novas visões 

sobre um tema dando margem para que o conhecimento avance e novas discussões 

sejam feitas. A abordagem das informações obtidas na pesquisa bibliográfica foi 

qualitativa, pois buscou-se focar no caráter subjetivo do objeto analisado, a saber: 

homofobia e sua criminalização.  

Embora as práticas homossexuais e discriminação a estas sejam históricas, 

o termo homofobia é relativamente novo e tem sido usado comumente para retratar 

o preconceito com homossexuais, abrangendo não tão somente pessoas 

homoafetivas, mas também toda a classe LGBTQ+ demonstrando assim que o 

termo, embora seja redutível a uma classe, tem uma enorme abrangência, 

englobando em si a violência de gênero e de orientação sexual.  

De acordo Junqueira (2012), o termo homofobia advém da junção das 

palavras gregas “homo” que significa igual, e “fobia”.  Para o autor o termo foi 
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cunhado na década de 1970 nos Estados Unidos e é empregado em referência a 

conjuntos de emoções negativas como aversão, desprezo, ódio, desconfiança, 

desconforto ou medo, incluindo também formas sutis de preconceito e discriminação 

à pessoas homossexuais ou assim identificadas. 

O termo é um neologismo criado pelo psicólogo George Weinberg, em 1972, 

na obra The society and the healthy homosexual (A sociedade e o homossexual 

saudável). Para Weinberg (1972, p. 8) “homofobia é o pavor de estar próximo a 

homossexuais – e no caso dos próprios homossexuais, auto-aversão”. Nesse 

sentido, tem-se que a homofobia é o medo e/ou repulsa de estar próximo de 

pessoas homossexuais, não concordando com a prática deste ato, ilegitimando sua 

existência e tornando-o moralmente incorreto.  

Cabe destacar que o termo em questão é empregado não apenas ao 

conjunto de atitudes negativas em relação a homossexuais, mas, paulatinamente a 

homofobia passou a designar situações de preconceito, discriminação e violência 

contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e queer ou LGBTQ+. Nesse 

sentido, o termo foi ampliado e ganhou novo sentido e significado, passando da 

esfera individual e psicológica parauma perspectiva amplamente social e politizadora 

(PRADO, 2010). 

Da mesma forma, Borrillo (2010) destaca que a homofobia se refere a uma 

hostilidade com os homossexuais, acentuando ainda que a homofobia não pode ser 

reduzida a rejeição irracional ou mesmo o ódio, pois assim como a xenofobia, o 

racismo ou o antissemitismo, trata-se de uma manifestação abusiva que consiste em 

qualificar o outro como o oposto e anormal. Corroborando a ideia do autor, Prado 

(2010) assevera que a homofobia revela-se como um sistema de humilhação, 

exclusão e violência que vem adquirindo excessos a partir de cada cultura e formas 

organizacionais das sociedades, já que a prática deste preconceito exige-se o 

pensamento a partir da sua convergência com outras práticas preconceituosas. 

Ante o exposto, compreende-se que a homofobia vai além da repulsa e 

agressões verbais para com os LGBTQ+, muitas das vezes resultando em risco à 

integridade física destes, manifestando-se em violência psicológica, agressões 

físicas, agressões sexuais e demais formas de opressão. O emprego do termo 

acolhe não só os casais homoafetivos, os quais sofrem em detrimento de sua 
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orientação sexual, assim como os bissexuais, mas também as pessoas transexuais 

e demais minorias que sofrem em razão de seu gênero. 

Atualmente tem-se observado o crescimento da homofobia em muitos 

países inclusive no Brasil. Essa situação se deve em parte ao aumento do espaço 

que a comunidade LGBTQ+ tem ocupado em diversos espaços sociais e a luta e 

resistência dos LGBTQ+. Afinal, nem sempre foi possível às pessoas que não se 

declaravam heterossexuais manifestarem-se publicamente.  

Ao longo da História a homossexualidade foi associada ao pecado, a 

distúrbios mentais, a perversão ou a crimes. Grosso modo, a prática sexual entre 

iguais era encarada de forma depreciativa ou desqualificadora na maioria das 

sociedades desde a Antiguidade. Entretanto, em determinados civilizações a 

homossexualidade era institucionalizada e socialmente aceita (SILVA; BORNIA, 

2009). 

A civilização grega é um exemplo emblemático de liberdade sexual no 

mundo antigo e é considerada por muitos estudiosos como amaior expressão de 

liberdade sexual da história. Mesmo a família heterossexual e patriarcal sendo a 

norma, a homossexualidade era vista como natural e valorizada entre os homens 

sendo legítima a relação do homem com os dois sexos, abrindo espaço para a 

bissexualidade. Cabe destacar que a pederastia era uma prática social e por 

intermédio desta os jovens gregos passavam a ser considerados cidadãos (SILVA; 

BORNIA, 2009).  

A religião grega era desprovida da ideia de pecado e a cultura helênica tinha 

um caráter antropocêntrico e humanista. Esses fatores teriam contribuído para o 

desenvolvimento de uma cultura em que o tabu em torno do corpo e da sexualidade 

adquirissem uma dimensão diferente de outras civilizações tanto do passado como 

do presente. Sob este ponto de vista, atribuir a sociedade grega o conceito de 

homossexualidade tal qual o compreendemos atualmente seria um anacronismo 

dado as diferenças espaciais, temporais e culturais.  

Igualmente à Grécia Antiga, na civilização romana a homossexualidade 

também se fez presente e adquiriu um sentido semelhante ao da civilização 

helênica, visto que a cultura romana teve como base a cultura grega. Porém é 

pertinente levar em consideração que na sociedade romana era inadmissível que um 

patrício fizesse o papel passivo na relação sexual. Logo, as relações homossexuais 



 

 

 VOL. 03  N. 03  JAN./JUN. 2018 

 

 

38 
 

era prática comum na Roma Antiga, mas, o homem romano, misogênico, 

empoderado e enobrecido pela virilidade típica do sexo masculino, abominava a 

passividade associada a figura feminina. Sendo assim. o papel do ativo era 

performado pelos senhores, e o passivo por um servo ou escravo. (YANAGUI,2005) 

Na passagem da Antiguidade para a medievalidade a tolerância e a 

liberdade sexual que outrora eram evidenciadas no mundo greco-romano se 

tornaram motivo de perseguição e opressão contra as pessoas não heterossexuais 

uma vez que a Idade Média fora caracterizada por uma cultura teocêntrica e 

fervorosamente religiosa. A doutrina e a filosofia da Igreja Católica predominaram 

durante a Idade das Trevas condicionando não apenas a religiosidade, mas o 

comportamento social dos indivíduos e a relação destes com o próprio corpo que 

neste momento passou a ser considerado “templo do espírito santo”. Nesse período, 

de acordo com Silva; Bornia (2009), citado por Vieira (2006): 

  
O prazer sexual passa a ser associado ao pecado, juntamente com a 
introdução da cultura exclusivamente heterossexista, difusão de 
rígidos preceitos de decência e a separação entre o sexo 
moralmente aceito e o “sexo impuro”; enfim, origina-se um sistema 
sectário.A homossexualidade é vista como uma perversão diabólica 
com o advento do cristianismo, que autoriza somente a 
heterossexualidade com fins meramente reprodutivos (SILVA; 
BORNIA, 2009, apud VIEIRA, 2006).  
. 

A associação da homossexualidade ao pecado levou esta prática, 

denominada de sodomia, a ser um das heresias mais denunciadas e punidas pela 

Inquisição da Igreja Católica. A homofobia tornou-se uma prática comum e os 

homossexuais que, outrora eram socialmente aceitos, passaram a ser perseguidos 

em função da sua orientação sexual nos séculos que se seguiram a Idade Média 

(VIEIRA, 2006). 

No século XIX a Igreja Católica já não tinha mais a influência que tivera na 

Idade Média devido as mudanças que marcaram o Ocidente desde o final do século 

XV. A Reforma Protestante, o Renascimento Cultural e Científico, a consolidação 

dos Estados Nacionais, a consolidação da burguesia e do capitalismo e o 

racionalismo liberal transformaram a sociedade europeia instituindo novos valores e 

comportamentos. Entretanto, a reprovação de condutas homossexuais continuaram 

fosse por força da religião (católica ou protestante) fosse pelo modelo de Homem e 

Família instituídos pela sociedade burguesa.  
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Para ilustrar o continuísmo das práticas homofóbicas medievais na 

contemporaneidade, Silva; Bornia (2009) citado por Pires (2005), discorrem sobre o 

julgamento e condenação do escritor irlandês Oscar Wilde. Como a lei britânica 

proibia e condenava as práticas homossexuais, o autor, após a publicação da sua 

mais famosa obra “O retrato de Dorian Gray” onde assumia sua homossexualidade, 

foi condenado a dois anos de reclusão e trabalhos forçados e, após cumprir sua 

pena, foi excluído da sociedade britânica, proibido de vender seus livros além de 

perder a tutela dos filhos.  

Na Alemanha nazista os homossexuais juntamente com judeus, negros, 

comunistas, ciganos, maçons, deficientes e demais minorias étnicas e sociais, foram 

perseguidos e mortos indiscriminadamente nos centros de concentração. A 

homofobia foi institucionalizada e estima-se que entre cinco e quinze mil 

homossexuais foram mortos (SILVIA; BORNIA, 2009).  

No Brasil, desde o período colonial as atitudes homofóbicas e a perseguição 

aos homossexuais foi uma constante. No século XX, durante Estado Novo e na 

Ditadura Militar, montou-se no país um aparato de controle moral contra os 

comportamentos sexuais, tidos como “desviantes”. Assim, homossexuais, travestis, 

prostitutas e outras pessoas consideradas “perversas”, ou “anormais”, foram alvo de 

perseguições, detenções arbitrárias, expurgos de cargos públicos, censura e outras 

formas de violência (SILVIA; BORNIA, 2009). 

Não obstante, sublinha-se que um dos mais altos pontos de estigmatização 

das minorias sexuais no mundo e, especialmente no Brasil, se deu com o 

surgimento da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) na década de 1980. 

A AIDS é uma doença grave e que ainda não tem cura causada pelo vírus HIV. 

Quando os primeiros casos da doença foram diagnosticados a doença foi associada 

exclusivamente a homossexuais, por causa da forma como o vírus é transmitido. A 

Síndrome chegou a ser popularmente conhecida como “câncer gay”, levando ao 

crescimento da discriminação dos homossexuais.  Não raro, muitas pessoas 

associavam a doença a causas religiosas como se Deus estivesse usando a AIDS 

para punir o pecado do homossexualismo e líderes religiosos utilizavam a doença 

para reafirmarem a discriminação dos homossexuais apontando-a como um castigo 

divino.  (SILVIA; BORNIA 2009) 
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Respondendo à forte pressão sofrida, principalmente em função do advento 

da AIDS, a comunidade LGBTQ+ no Brasil começou a se organizar. A população 

LGBTQ+, na luta de enfrentamento à opressão, foi inspirada pelos ideias de Direitos 

Humanos e motivada pelos movimentos de resistência de luta por direitos dos 

homossexuais na Europa e nos Estados Unidos. Os homossexuais brasileiros 

uniram-se para exigir a criação de políticas públicas de saúde e cidadania e de 

defesa e reconhecimento de seus direitos, bem como a diminuição do preconceito, 

da discriminação e, sobretudo, o respeito à liberdade de sexual, liberdade de 

pensamento, a autodeterminação sexual e o respeito aos LGBTQ+ como pessoas 

humanas. 

A partir da mobilização para conquista de identidade e direitos, a definição 

de homofobia começou a se modificar ganhando conotações sociais, sociológicas, 

antropológicas, jurídicas dentre outras. O termo homofobia designa dois aspectos 

diferentes de uma só realidade, a dimensão pessoal, cuja natureza é afetiva, 

manifestando-se pela rejeição explícita dos homossexuais. Por outro lado, 

compreende-se também a existência da dimensão cultural, tal qual sua natureza já é 

cognitiva, cuja rejeição não se trata do indivíduo homossexual, mas como um 

fenômeno psicológico e social (BORRILLO, 2010). 

Entretanto, a definição de homofobia conforme assevera o citado autor, 

abrange não apenas os homossexuais, mas o conjunto de indivíduos que contrariam 

a normatividade sexual, podendo assim estabelecer uma distinção entre homofobia 

geral e homofobia específica. 

A noção de homofobia teve sua ampliação na França com o sociólogo D. 

Welzer-Lang em 1994, que estendeu o conceito à discursos e comportamentos, 

superando à repreensão em relação a gays ou lésbicas, articulando de uma maneira 

geral a hostilidade contra atitudes opostas aos papéis sociossexuais pré-

estabelecidos numa sociedade normativa. De acordo com Borrillo (2010), Welzer 

estabelecia a homofobia geral como uma manifestação do sexismo, o que 

representa a discriminação das pessoas em relação ao seu sexo, sendo eles macho 

e fêmea, mas também em relação ao gênero, feminino e masculino.  

Esta Homofobia se expressa como a discriminação contra pessoas que 

externam ou às quais são atribuídas, determinadas qualidades ou defeitos do 

gênero diferente do qual aquela fora designada em seu nascimento (sexo biológico). 
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Deste modo, em sociedades marcadas pela dominação do homem normatizado e 

padrão, a homofobia organiza uma vigilância do gênero, pois a virilidade deverá 

sempre ser estruturada em razão dos aspectos de superioridade do masculino, 

negando o feminino e rejeitando a homossexualidade. 

Sendo assim, a homofobia geral permite a denunciação dos desvios e 

deslizes do sexo masculino que se direcionam ao sexo feminino e vice versa, de 

uma maneira que ocorre uma reatualização constante nas pessoas, para que 

sempre seja firmada sua ligação ao “gênero correto”. Ao que se percebe, qualquer 

suspeita de homossexualidade é sentida como uma desvirtuação da identidade do 

ser. Nota-se tal prática desde o berço, quando as próprias cores do enxoval do 

indivíduo marcam os territórios dessa divisão de gênero, denotando de maneira 

implacável a masculinidade ou a feminilidade, representada naquele momento por 

cores (BORRILLO, 2010). 

Reforça-se tal suspeita quando se é proferido o insulto “veado”, onde se vê 

uma denúncia a um não respeito aos atributos “naturalmente” masculinos, sem nem 

ao mesmo ter ligação particular à real orientação sexual da pessoa. Percebe-se 

também que ao tratar alguém como homossexual, seja ele homem ou mulher, 

muitas das vezes se denuncia a condição de uma pessoa desvirtuada, desertora do 

gênero ao qual ele pertence “naturalmente”, o qual poderia se dizer que é o gênero 

biológico. 

Diferentemente da homofobia geral, a homofobia específica é uma forma de 

intolerância direta e especificadamente direcionada aos gays e às lésbicas. A 

homofobia específica constitui uma forma de intolerância que se refere, 

especialmente, aos gays e às lésbicas (BORRILLO, 2010). 

Segundo Borrillo (2010), estudiosos e autores do tema, propõem que se 

ocorra uma distinção entre “gayfobia” e “lesbofobia”, designando declínios da 

homofobia específica. A performação de cada um dos sexos, assim com as funções 

normatizadas que lhe são inerentes, de fato merece uma terminologia diferente. 

Diferentemente da gayfobia, que não acumula discriminações de gênero e contra a 

sexualidade, a lesbofobia possui sua especificidade, onde lésbicas são vítimas de 

uma violência particular, definida pelo fato de ser não tão somente homossexual, 

mas em detrimento de ser mulher, logo fazendo de parte de duas minorias, não em 
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quantidade, mas em direitos e respeito, a de serem mulheres e a de serem também 

homossexuais.  

Para Borrillo (2010) citado por Ebing (1886), as informações colhidas por 

intermédio de literaturas especializadas, demonstram que em relação às mulheres 

trata-se de uma pseudo-homossexualidade, mas advindo a mesma a ser confirmada 

a homossexualidadeda mulher não possui consequências graves como a 

homossexualidade do homem. Tal pensamento se deve à negação da existência do 

lesbianismo, principalmente no século XIX. Nesse contexto, a rainha Vitória da 

Inglaterra, ao ser questionada sobre as penas contra as relações sexuais entre as 

mulheres, a rainha respondeu: “como punir algo que não existe?”. 

Ademais, se as lésbicas são menos perseguidas que os gays, tal 

constatação não deve ser interpretada de modo que a sociedade tenha maior 

tolerância em relação a casais constituído entre duas mulheres, muito pelo contrário. 

Essa indiferença traz consigo a manifestação do sinal de um desdém muito maior, 

reflexo de uma misoginia, que transformara o sexo feminino em instrumento de 

desejo masculino, tornando assim impensável que existamrelações erótico-afetivos. 

Inferimos que a partir dessa situação o homossexualismo feminino é, de certa forma, 

consentido e até esperado.  

Concordamos com Borrillo (2010) quando o autor afirma que tal realidade 

pode ser constatada em vídeos pornográficos heterossexuais, onde em sua maioria 

das vezes, representado por duas mulheres, que mesmo transmitindo estarem 

sentindo prazer em estarem juntas(representação para excitação do homem), o 

desfecho do filme é sempre protagonizado pela penetração e pela masturbação do 

homem, negando a sexualidade feminina e apontando ao o único da mulher perante 

a sociedade: satisfazer o homem em todos os aspectos. (BORRILLO, 2010). 

 

Combate a Homofobia e sua criminalização 

 
A luta do movimento LGBTQ+ recebeu apoio de diversos movimentos 

sociais importantes, com similaridade em perspectiva emancipatória, como o 

movimento feminista e o movimento negro, estes considerando legítima a inclusão 

dos temas relativos à orientação sexual e à identidade de gênero na Lei que define 

os crimes cujo resultado é a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião 

ou procedência nacional (Lei n. 7.716/89). 
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O movimento da comunidade LGBTQ+ se constrói e firma sua base por 

intermédio de estudos gays e das teorias queer. Aliás, todos os novos movimentos 

sociais, operam numa dinâmica dualidade: política, como um movimento orgânico e 

representativo, em defesa de pautas que os emancipam; e teórica, com a inserção 

destes na academia, construindo um sistema interpretativo capaz de compreender 

os processos de violência, exclusão e repreensão em detrimento da diferença 

(intolerância) em suas especificidades (misoginia, homofobia e racismo).  

No tocante aos direitos antidiscriminatórios, nos últimos anos tem sido 

notável o avanço do movimento LGBTQ+ brasileiro, ampliando significativamente 

suas conquistas, incluindo a positivação de políticas por intermédio do judiciário. 

Não existindo marcos regulatórios da igualdade substancial, as demandas do 

movimento LGBTQ+ foi direcionada ao Poder Judiciário, onde finalmente encontrou-

se um certo espaço acolhedor e o reconhecimento de direitos, citando-se como 

exemplo o reconhecimento da união estável, e logo depois o casamento civil entre 

pessoas do mesmo sexo, tendo reflexos nos direitos sucessórios e previdenciários; 

a realização de cirurgias de redesignação sexual no sistema público de saúde 

(SUS); alteração do registro civil para troca de nome e uso do nome social, 

correspondente à identidade de gênero; adoção de crianças por casais 

homossexuais e porquanto o direito à licença-natalidade.  

A criação de mecanismos jurídicos e práticas políticas de garantia dos 

direitos civis representam um enorme avanço na luta pela igualdade e diminuição do 

preconceito, impactando expressivamente não somente nas esferas jurídicas, mas 

também na sociedade, no plano simbólico. Estes fatores refletem nas ações de 

resistência e ruptura com a cultura homofóbica, essa determinada pela lógica 

heteronormativa. 

Salo de Carvalho e Evandro Piza(2017) configuram atos homofóbicos como 

crime homofóbico, sendo este as condutas ofensivas a bens jurídicos penalmente 

protegidos, motivados pelo preconceito ou pela discriminação de pessoas que não 

seguem o padrão heteronormativo. Significa Dizer, que toda conduta prevista em lei 

como delito adequaria-se ao conceito de crime homofóbico, desde que a 

motivação/resultado da expressão seja em razão de um preconceito ou 

discriminação de orientação sexual ou de identidade de gênero.  
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O Projeto de Lei N° 122/2006, socialmente conhecido como Lei Anti-

homofobia, ou até mesmo projeto de criminalização da homofobia, visava alterar a 

Lei n. 7.716/1989, que define “os crimes resultantes de discriminação ou preconceito 

de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.”. Esta alteração implicaria como 

ilícitas, condutas praticadas em virtude de discriminação ou preconceito de gênero, 

sexo, orientação sexual e identidade de gênero.  

A PL N° 122 criminalizaria como crime homofóbico a dispensa direta ou 

indireta do trabalho; impedimento, recusa ou proibição de ingresso ou permanência 

em ambiente ou estabelecimento público ou privado, aberto ao público; a recusa, 

negativa, impedimento, prejuízo, retardo ou exclusão em sistema de seleção 

educacional, recrutamento ou promoção funcional ou profissional; sobretaxa, recusa, 

preterição ou impedimento de hospedagem e hotéis ou similares; sobretaxa, recusa, 

preterição ou impedimento de locação, compra, aquisição, arrendamento ou 

empréstimo de bens móveis ou imóveis. Impedimento ou restrição de expressão ou 

da manifestação de afetividade em locais públicos ou privados abertos ao público; 

proibição da livre expressão e manifestação de afetividade, quando permitidas aos 

demais cidadãos ou cidadãs. Ademais, também redefiniria o parágrafo 3° do art. 140 

do Código Penal, inserindo questões de identidade de gênero e orientação sexual no 

crime de injúria. 

Do ponto de vista garantista, não há nenhuma ilegitimidade quanto à 

diferenciação dos crimes homofóbicos dos demais crimes, sendo até justificável do 

ponto de vista da tutela dos direitos fundamentais, a criminalização da homofobia 

qualificar condutas que implicam danos a bens jurídicos tangíveis, como a vida, a 

integridade física e a liberdade sexual, haja vista tais bens jurídicos já integrarem a 

pauta de criminalização que o direito penal mínimo defende.  

Historicamente do ponto de vista dos direitos humanos, os LGBTQ+ detém a 

mesma legitimidade que o movimento feminista e o movimento negro para postular e 

ter efetivação de suas pautas políticas. Para além do dogmatismo constitucional, é 

extremamente discriminatório assegurar políticas públicas para o movimento 

feminista e dos afrodescentes e não dar notoriedade para as reivindicações do 

movimento LGBTQ+, sendo indiscutível reconhecer a existência de um passado 

histórico na cultura ocidental que legitima as distintas formas de tutelas desses 

grupos vulneráveis.  
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No que diz respeito à legitimidade, não se há discussão quanto a 

criminalização da homofobia, sendo necessária a implementação de políticas de 

combate à discriminação e especificação dos crimes violentos cuja causa se dá 

devido ao preconceito e crimes de ódio. Tal defesa da tutelação da violência 

homofóbica, pauta-se na necessidade de nominação e do reconhecimento formal do 

problema social que existe, para que assim o Poder Público possa retirar da 

invisibilidade e da marginalização a classe LGBTQ+.  

Se vê inegável que os dados de violência homofóbica, extraídos de uma 

sociedade inserida no contexto de uma cultura punitivista, induz a pensar no direito 

penal como alternativa para a proteção dessas pessoas marginalmente excluídas e 

vulneráveis. Seria até mesmo romanticismo pensar que o movimento LGBTQ+ 

negasse a via da criminalização, haja vista outros movimentos sociais semelhantes 

já terem trilhado por este caminho. 

Questiona-se, portanto, do ponto de vista criminológico, se a visibilidade que 

seria dispersada com a nominação da homofobia como delito, independentemente 

da estratégia normativa a ser adotada, produziria algum efeito simbólico virtuoso, um 

impacto social positivo, no sentido de desestruturar a cultura homofóbica enraizada 

no tecido social. Entretanto, negando o sistema penal, o movimento LGBTQ+ cairia 

na afirmação que a lógica punitivista seria homofóbica, misógina e racista, pois 

mesmo que com a Lei Maria da Penha tenha demonstrado importantes mudanças 

culturais, inclusive pelas mulheres, pesquisas demonstram que houve um 

incremento gradual após a publicação da lei. 

Seria ingenuidade pensar que uma lei, isoladamente reduziria atos de 

violência, mas daria mais acolhimento nos centros de atendimento às minorias, 

ampliando assim o mapeamento do problema, para que através de políticas públicas 

não punitivas os crimes fossem gradualmente reduzidos, gerando também uma 

mudança cultural e social, afetando até mesmo meios de comunicação, que 

passariam a noticiar os atos de violência sobre a comunidade LGBTQ+.  

Sendo uma das primeiras nações das Américas a reconhecer legalmente e 

judicialmente o direito dos LGBTQ+, mesmo com o maior número de mortes 

causadas por LGBTfobia, o Brasil também exerceu um enorme papel ao 

descriminalizar a homossexualidade.  
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Atualmente, percebe-se que o avanço em igualdade de direitos entre casais 

homossexuais e heterossexuais tem aumentado além do combate à discriminação, 

citando-se como exemplo o reconhecimento de união estável entre homossexuais, 

equiparação do direito previdenciário, combate à discriminação, adoção de crianças 

por casais homo e a cirurgia de redesignação sexual, a qual hoje poderá ser feita 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e logo mais, a troca de nome para acompanhar 

a transição de sexo. 

Por um lado, vê-se que as decisões judicias têm promovido o 

reconhecimento e mudando vida da comunidade LGBTQ+, ao passo que o 

legislativo tem se omitido quanto às demandas por igualdade. 

De acordo com o Grupo Gay Bahia, no ano de 2017 o Brasil teve mais de 

400 mortes causadas pela LGBTfobia, sendo considerado atualmente um dos 

países que mais matam transexuais, contabilizando de 2008 a 2016 o total de 868 

travestis e transexuais, conforme a ONG TGEu (TrangenderEurope). 

No Brasil muito se fala sobre a criminalização da homofobia, entretanto, 

pouco se sabe sobre as leis que garantem igualdade e até mesmo punições para 

quem executa práticas contra a comunidade LGBTQ+. 

Em seu art. 3°, IV, a Constituição Federal brasileira estabelece que o 

objetivo fundamental da República é o de “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quais quer outras formas de 

discriminação”. Quando se refere a quais quer outras formas de discriminação, 

subentende-se que todas as outras formas de discriminação não mencionadas 

deveriam ter respeito, englobando aqui a orientação sexual, entre outras. 

Em São Paulo, a Lei Estadual 10.948/2001 penaliza com multas e outras 

penas a discriminação contra homossexuais, bissexuais e transgêneros, tais 

penalidades vão de multas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), podendo ser aumentada em até 10(dez) vezes para grandes 

estabelecimentos, acarretando até mesmo na suspensão ou cassação da licença 

estadual de funcionamento, mencionando também penas para servidores públicos 

estaduais que estiverem no exercício de suas funções.   

No âmbito estadual e municipal, há diversas leis que coíbem a discriminação 

a LGBTQ+, contudo nenhuma possui caráter penal, pois crimes só poderão ser 

definidos por leis federais. 
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Segue abaixo, lista de leis que de alguma forma coíbem a discriminação à 

comunidade LGBTQ+: 

 

 São Paulo: Decreto nº 55.839/2010 - Institui o Plano Estadual de 

Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBTQ+  e dá 

providências correlatas. A Lei 10.948, de 2001, dispõe sobre as penalidades 

aplicadas à prática de discriminação em razão de orientação sexual. 

 Minas Gerais: Lei Estadual nº 14.170/2002 - Determina a imposição de 

sanções a pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra pessoa 

em virtude de sua orientação sexual. Já a Lei 13.088, de 1999, proíbe que 

requisitos que excluam LGBTQ+ sejam exigidos em processos de seleção 

para órgãos públicos ou privados. 

 Amazonas: o caso de discriminação em estabelecimentos públicos ou 

privados, a Lei Estadual nº 3079, de 2006, protege a população LGBTQ+. 

 Bahia: Na capital, Salvador, a Lei 5.275, de 1997, penaliza estabelecimentos 

comerciais e órgãos públicos por tratamento “diferenciado”, proibição de 

ingresso e outras formas de constrangimento. 

 Ceará: Na capital, Fortaleza, a Lei 8.211, de 1998, apoia a comunidade 

LGBTQ+ penalizando os estabelecimentos comerciais, industriais, empresas 

prestadoras de serviço e similares que discriminarem pessoas em virtude de 

sua orientação sexual. 

 Distrito Federal: No Distrito Federal, é possível processar pessoas ou 

estabelecimentos por discriminação em virtude de orientação sexual com 

base na Lei 2.615, de 2000. 

 Maranhão: No Maranhão, a Lei 8.444, de 2006, penaliza a prática de 

discriminação em virtude de orientação sexual. 

 Pará: No estado, a Lei 7.567, de 2011, proíbe discriminações com base em 

orientação sexual, além de raça e etnia. 

 Paraíba: Na Paraíba, desde 2003, a Lei 7.309 proíbe discriminação em 

virtude de orientação sexual. 

 Pernambuco: Na capital, Recife, a Lei 16.780, de 2002, reafirma que “toda 

forma de discriminação é odiosa e constitui crime contra a pessoa e aos 



 

 

 VOL. 03  N. 03  JAN./JUN. 2018 

 

 

48 
 

direitos humanos como um todo” e pune a discriminação com base na 

prática e comportamento sexual do indivíduo. 

 Rio de Janeiro: No estado é possível processar estabelecimentos comerciais 

com base na Lei 3.406, de 2000, quando houver discriminação por 

orientação sexual. 

 Santa Catarina: Em Santa Catarina, é possível se basear na Lei 

Complementar 527, de 2010, para penalizar estabelecimentos comerciais 

privados por discriminação e atentado aos direitos individuais.  

 

De todos os estados, estes são os únicos que possuem alguma Lei Estadual 

e/ou municipal que tratam diretamente da comunidade LGBTQ+, os outros apenas 

dispõem algo sobre políticas públicas, se omitindo no que diz respeito à 

penalidades. Nota-se que poucos são os estados que reconhecem que os crimes de 

discriminação são crimes de ódio, podendo ocasionar a morte das pessoas, alguns 

até mesmo se omitindo a tratar do assunto na esfera pessoal, levando apenas para 

o lado jurídico e em ambientes fechados.  

Ademais, insta salientar, que no dia 14 de novembro de 2018, será julgado 

no STF o Mandado de Injunção  (MI) N° 4733, que visa obter a criminalização 

específica de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente das 

ofensas, dos homicídios, das agressões e discriminações motivadas pela orientação 

sexual e/ou identidade de gênero, real ou suposta, da vítima, haja vista o Congresso 

nacional ter se omitido ao tratar a legislação pertinente ao assunto.  

A ABGLT (Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros) aduz 

que a criminalização de todas as formas de racismo, expressa no artigo 5º, XLII, da 

Constituição da República, incluiria as condutas de discriminação de cunho 

homofóbico e transfóbico, pois seriam espécies do gênero racismo. 

No julgamento do MI, o IBDFAM (O Instituto Brasileiro de Direito de Família) 

atuará como amicuscuriae, destacando que a inércia da regulamentação inviabiliza a 

garantia de direitos fundamentais e meios assecuratórios para as pessoas 

homoafetivas e transgêneras. Pontuando ainda que 

  

O lado mais perverso desta omissão é que manifestações 
homofóbicas, por não serem reconhecidas como crime, asseguram a 
impunidade, o que acaba incentivando a prática de crimes de ódio. A 
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postura omissiva dos legisladores que, por medo de comprometer 
sua reeleição ou serem rotulados de homossexuais, até hoje se 
negaram a aprovar qualquer projeto de lei que vise criminalizar a 
homofobia ou garantir direitos às uniões homoafetivas. Ao menos 
não poderão alegar que a iniciativa desatende ao desejo do povo. 
Esta omissão gera um sistema de exclusão incompatível com os 
princípios democráticos de um estado igualitário, deixando número 
significativo de cidadãos fora do âmbito da tutela jurídica. Diante 
deste imperdoável silêncio, homossexuais, lésbicas, bissexuais, 
transexuais, travestis, transgêneros e intersexuais são reféns de toda 
a sorte de violência. Como não estão ao abrigo da legislação que 
criminaliza a discriminação, as perseguições de que são vítimas 
restam impunes. Esta é a causa maior e a pior consequência da 
homofobia.  

 
 

Maria Berenice Dias, vice presidente do IBDFAM, destaca ainda que é 

importante “transformar o pensamento e construir um Direito das Famílias mais 

humano e humanizador, condizente com a realidade da vida”, englobando assim as 

famílias homoafetivas (termo cunhado pela mesma), que uma vez não tendo seus 

direitos assegurados, ficam a mercê duma sociedade normativa e moralista, no que 

lhe convém.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As práticas homossexuais são tão antigas como a própria humanidade. Ao 

longo da história a forma como as sociedades lidaram com a homossexualidade 

variaram levando também a variação da homofobia, tanto em sua prática como em 

seu sentido.  A homofobia em alguns momentos históricos foi institucionalizada 

levando ao aumento da violência contra a comunidade LGBTQ+. Entretanto, mesmo 

em meio a perseguições e discriminações, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e se 

mobilizaram e se organizaram para resistir a opressão social e estatal. A partir da 

mobilização da comunidade LGBTQ+, houve o empoderamento de sujeitos 

discriminados e a criação de uma identidade própria desse grupo.  

Conclui-se com o presente estudo que a luta contra a discriminação e a 

busca pela criminalização da homofobia no Brasil são indícios de que a sociedade 

está mudando e que a efetivação dos direitos para os LGBTQ+  é uma realidade 

possível, haja vista a Constituição Federal de 1988 e as conquistas que se deram 

em função da luta e da resistência das lésbicas, gays, bissexuais e travestis de todo 

o país e pela atuação do poder judiciário. Entretanto, a luta por dignidade, respeito e 
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pela efetivação e conquistas de direitos ainda continua sendo necessária já que a 

homofobia não é crime em todo o Brasil e projetos de lei em defesa desse grupo 

ainda estão apenas no papel.  
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Resumo: o artigo tem o objetivo de discutir os crimes de feminicídio, de descumprimento de 
medidas protetivas de urgência e suas implicações no Direito Penal e Direito Processual 
Penal, como também das ações afirmativas feitas pelo legislador para proteção da mulher. 
Em linhas gerais, a ideia do artigo é demonstrar as implicações que perpassam na inserção 
do feminicídio no art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, do descumprimento de medidas 
protetivas de urgência, nos termos do art. 21-A da Lei n.º 11.340/2006 e, também, sobre os 
acertos e desacertos das ações afirmativas de proteção à mulher vítima de violência 
doméstica e familiar no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro.  
 
Palavras-chave: ações afirmativas de proteção da mulher; crime de feminicídio; crime de 
descumprimento de medidas protetivas de urgência. 

 
Abstract: The article aims to discuss crimes of feminicide, noncompliance with urgent 
measures of protection and its implications in Criminal Law and Criminal Procedural Law, as 
well as the affirmative actions made by legislator for the protection of women. In general 
terms, the idea of the article is to demonstrate the implications that permeate the insertion of 
feminicide in art. 121, § 2, VI, of the Penal Code, of non-compliance with urgent protective 
measures, pursuant to art. 21-A of Law No. 11.340/06 and also on the correctness and 
impropriety of affirmative actions to protect women victims of domestic and family violence 
within the scope of Brazilian juridical law. 
 
Keywords: affirmative actions for the protection of women; feminicide crime; crime of non-
compliance with urgent protective measures. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Não se discute a importância da Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 

Maria da Penha) no papel de acelerar a igualdade de fato entre homens e mulheres, 
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não havendo violação do princípio da igualdade ou da razoabilidade, por se tratar de 

uma ação afirmativa. 

No entanto, deve ser analisada a possibilidade de aplicar aos casos de 

violência doméstica e familiar contra a mulher dos institutos da composição de 

danos, transação penal e suspensão condicional do processo, em que pese a 

proibição expressa do art. 41 da Lei n.º 11.340/2006.   

No mais, acerca da possibilidade de substituição de pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direito (arts. 43 e 44 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 – que instituiu o Código Penal – CP) entre outras alternativas 

ao regime aberto, semiaberto e fechado no caso de processos decorrentes de 

infrações penais praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Ainda, devem ser analisados os aspectos positivos e negativos dos crimes 

de feminicídio e descumprimento de medida protetiva e a predisposição do 

legislador na alteração do Direito Penal e do Direito Processual Penal. 

 

Ações afirmativas e tratamento das infrações penais praticadas no âmbito da 

violência doméstica e familiar contra a mulher 

 

O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente a partir da Constituição 

Federal de 1988, passou por grande evolução no que se refere à proteção da mulher 

vítima de violência doméstica e familiar. 

Dispõe o art. 226, caput e § 8º, da CF/1988, que a família é a base da 

sociedade e merece especial proteção do Estado, devendo este assegurar a 

assistência à família, na pessoa de cada um dos seus integrantes, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 

Em 07 de agosto de 2006, foi promulgada a Lei n.º 11.340 (Lei Maria da 

Penha), que criou, em grande parte, os mecanismos de repressão à violência 

doméstica e familiar contra a mulher referidos no art. 226, § 8º, da CF/1988.  

Frise-se que o citado dispositivo da CF/1988 (art. 226, § 8º) não se limita à 

proteção da mulher, mas de todas as pessoas no âmbito familiar, em razão da 

importância da família para a sociedade, no entanto, a Lei Maria da Penha é 

destinada apenas à mulher vítima de violência doméstica. 
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Não se trata de crítica à Lei n.º 11.340/2006, mas apenas para deixar bem 

claro os limites da referida norma infraconstitucional e do conteúdo muito mais 

amplo do art. 226, § 8º, da CF/1988. 

Num primeiro momento, a Lei nº 11.340/2006 teve a sua constitucionalidade 

questionada, mas prevaleceu a ausência de violação ao princípio da igualdade e 

proporcionalidade, já que a proteção à mulher se trata de uma ação afirmativa, 

destinada a impulsionar a uma igualdade de fato entre os homens e as mulheres. 

As ações afirmativas tratam os desiguais de forma desigual, na medida de 

suas desigualdades, como ocorre, atualmente, com as mulheres, nas relações 

domésticas e familiares, entre outros exemplos, com os negros (política de cotas), os 

portadores de necessidades especiais (reserva de vagas no trabalho), tendo sido 

admitida as ações afirmativas na vertente da discriminação positiva, conforme teor 

de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ipsis literis: 

  
Ainda, no deslinde da tensão entre o princípio da igualdade e a 
presença da diferença a sustentar as chamadas ações afirmativas, a 
jurisprudência do STF tem aceito, regra geral, a discriminação 
positiva, desde que ancorada em vetor constitucional e substrato 
fático adequado (igualdade de gênero, pessoas com deficiência, 
discriminação racial etc.). Neste contexto, na busca de uma melhor 
articulação entre políticas de igualdade e demandas (interculturais) 
de identidade, a sociologia jurídica preconiza um novo standard 
hermenêutico: temos o direito de ser iguais sempre que a diferença 
nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes sempre que a 
igualdade nos descaracteriza (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO 
GRANDE DO SUL, online, 2018). 

 
Admitida a constitucionalidade do tratamento desigual trazido para o 

ordenamento jurídico pela Lei n.º 11.340/2006, visto ser admitida as chamadas 

ações afirmativas (na vertente da discriminação positiva), passemos à análise do 

tratamento desigual imposto pela norma, no âmbito do Direito Penal e Direito 

Processual Penal. 

O art. 41 da Lei Maria da Penha trouxe um tratamento mais rigoroso às 

infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a 

mulher, afastando a possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores 

previstos na Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995 (Lei dos Juizados Especiais). 

Assim, na hipótese de infração penal praticada no âmbito da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, não será cabível a composição de danos (art. 
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74), a transação penal (art. 76) e a suspensão condicional do processo (art. 89), 

todos da Lei n.º 9.099/1995. 

Nesse ponto, já decidiu o Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade 

da restrição e do tratamento mais rigoroso reservado às infrações penais praticadas 

com violência doméstica e familiar contra a mulher:  

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – 
ALCANCE. O preceito do artigo 41 da Lei nº 11.340/06 alcança toda 
e qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo quando 
consubstancia contravenção penal, como é a relativa a vias de fato. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – 
AFASTAMENTO DA LEI Nº 9.099/95 – CONSTITUCIONALIDADE. 
Ante a opção político-normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a 
proteção versada no artigo 226, § 8º, ambos da Constituição Federal, 
surge harmônico com esta última o afastamento peremptório da Lei 
nº 9.099/95 – mediante o artigo 41 da Lei nº 11.340/06 – no 
processo-crime a revelar violência contra a mulher. (HC 106212, 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 
24/03/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 10-06-
2011 PUBLIC 13-06-2011 RTJ VOL-00219-01 PP-00521 RT v. 100, 
n. 910, 2011, p. 307-327) 

 
No entanto, com o advento da Lei n.º 9.099/1995 e a sua tríade de institutos 

despenalizadores (composição de danos, transação penal e suspensão condicional 

do processo), muitos processos foram evitados pela composição de danos (acordo 

entre vítima e suposto autor da infração penal). 

Tantos outros processos também não se iniciaram pela transação penal 

(acordo entre Ministério Público e suposto autor da infração penal) e muitos 

processos chegaram ao fim sem a necessidade de condenação por meio da 

suspensão condicional do processo (acordo entre Ministério Público e 

acusado/denunciado). 

Com isso, houve um lucro para a sociedade, que deixou de entulhar pessoas 

no nosso complexo e problemático sistema prisional, isso para dizer o mínimo, 

deixando de gastar recursos financeiros para manter essas pessoas presas e 

passou a receber delas recursos financeiros por meio da aplicação dos institutos da 

transação penal e da suspensão condicional do processo. 

Os recursos auferidos pelos juizados criminais com as transações penais 

são destinados, como regra, para instituições sem fins lucrativos que cuidam de 

crianças, de idosos etc., ou seja, o lucro social é induvidoso para todos os 
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envolvidos, sem contar que possui limitações, podendo ser utilizada a transação 

penal apenas a cada 05 (cinco) anos (art. 76, § 2º, II, da Lei n.º 9.099/1995).    

Com o advento da Lei n.º 9.099/1995, as infrações penais de menor 

potencial ofensivo, na forma do art. 61 da respectiva lei (contravenções penais e 

crimes com pena máxima em abstrato de até 2 [dois] anos), raramente culminam na 

aplicação da pena privativa de liberdade (em resumo, poucos vão ficar presos e 

haverá benefício social com relação a isso). 

O fato é que a composição de danos, a transação penal e a suspensão 

condicional do processo são institutos não aplicáveis quando o crime envolver 

violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo que se trate de contravenção 

penal, crime com pena máxima de até 02 (dois) anos e/ou pena mínima não superior 

a 01 (um) ano, conforme disposto no art. 41 da Lei n.º 9.099/1995 e iterativa 

jurisprudência.  

Entretanto, melhor seria apenas a proibição da pena de composição de 

danos (acordo entre as partes envolvidas), mas fosse possível a transação penal e a 

suspensão condicional do processo e que o dinheiro arrecadado e a prestação de 

serviços fossem destinadas às instituições ligadas à proteção das mulheres vítimas 

de violência doméstica.    

Como regra, não se aplicam nas hipóteses de violência doméstica, a 

substituição de penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos 

(prestação pecuniária, perda de bens e valores; limitação de fim de semana, 

prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e interdição temporária 

de direitos). 

Deveras, diferente dos institutos despenalizadores da Lei n.º 9.099/1995, 

que estão expressamente proibidos nos casos de violência doméstica e familiar 

contra as mulheres (art. 41 da Lei n.º 11.340/2006), no caso das penas restritivas de 

direitos, não existe proibição, mas apenas uma quase sempre ausência de 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 44 do CP. 

Segundo o inciso I do art. 44 do CP, para a substituição de pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos, necessário, entre outros requisitos, que a 

pena máxima, em concreto, não seja superior a 4 (anos) anos e o crime não tenha 

sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.  
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A maior parte dos casos dos crimes praticados com violência doméstica e 

familiar contra a mulher enquadra-se no conceito de violência do Direito Penal, de 

modo que quase sempre, o condenado por crime praticado com violência doméstica, 

não vai fazer jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de 

direitos, por ausência dos preenchimentos dos requisitos previstos no art. 44, I, do 

CP. 

A esse respeito, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

 
E M E N T A HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE 
LESÃO CORPORAL LEVE PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. 
ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI 11.340/2006. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
RESTRITIVA DE DIREITOS. ARTIGO 44, I, DO CÓDIGO PENAL. 
INVIABILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. 
ORDEM DENEGADA. 1. O artigo 129, § 9º, do Código Penal foi 
alterado pela Lei 11.340/2006. A Lei Maria da Penha reconhece o 
fenômeno da violência doméstica contra a mulher como uma forma 
específica de violência e, diante disso, incorpora ao direito 
instrumentos que levam em consideração as particularidades que lhe 
são inerentes. 2. Na dicção do inciso I do art. 44 do Código Penal, as 
penas restritivas de direitos substituem a privativa de liberdade, 
quando “aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro 
anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à 
pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for 
culposo”. 3. Inobstante a pena privativa de liberdade aplicada tenha 
sido inferior a 04 (quatro) anos, a violência engendrada pelo paciente 
contra a vítima, no contexto das relações domésticas, obstaculiza a 
concessão do benefício do art. 44 do Código Penal. 4. Ordem de 
habeas corpus denegada. (HC 131219, Relator(a):  Min. ROSA 
WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/05/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 10-06-2016 PUBLIC 13-06-2016) 

 

Deve ser ressaltado que a violência doméstica nos termos da Lei n.º 

11.340/2006 (art. 7º) abrange inúmeras hipóteses de violência (física, psicológica, 

sexual, patrimonial e moral), todavia, o Direito Penal não possui um conceito de 

violência tão abrangente, limitando-se à violência física, sexual e psicológica (não de 

forma tão ampla, como está na Lei Maria da Penha). 

É perfeitamente possível o cometimento de crime com violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos da Lei n.º 11.340/2006, mas para o Direito 

Penal, caso não haja violência, é possível a substituição por penas restritivas de 

direitos, como, por exemplo, na hipótese de crime contra a honra.  

O Direito Penal é incompatível com conceitos extremamente abertos, como 

o conceito de violência trazido pelo art. 7º da Lei n.º 11.340/2006, podendo até ser 
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utilizado no âmbito da Lei Maria da Penha, para se determinar a aplicação de 

alguma medida protetiva, mas não para o conceito no âmbito do Direito Penal. 

Proibida a aplicação dos institutos da Lei n.º 9.099/1995 e a dificuldade de 

se substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos aos condenados 

pela prática de infração penal marcada pela violência doméstica e familiar contra a 

mulher, apenas restará aos condenados o cumprimento de penas pequenas e/ou 

médias, no regime aberto ou semiaberto (excepcionalmente), nos termos do art. 33 

e seguintes do CP. 

Como alternativa ao regime aberto, seria possível a suspensão condicional 

da pena, que não traz como requisito a violência (art. 77 do CP), conforme forte 

jurisprudência: 

 

LESÃO CORPORAL. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. 
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
PUNIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. 
POSSIBILIDADE. I - Em termos de prova convincente, a palavra da 
vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta 
preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de 
personalidade, nunca irá acusar inocente da prática de um delito, 
quando isto não ocorreu. Portanto, tratando-se de pessoa idônea, 
não se poderá imaginar que ela vá mentir em juízo. Na hipótese, a 
vítima confirmou que o apelante a agrediu, provocando-lhe lesões 
corporais. Suas palavras encontraram apoio nas demais provas do 
processo. II - É possível beneficiar o condenado com 
a suspensão condicional de sua pena. Como está na sentença, as 
circunstâncias judiciais e pessoais da apelante não lhe são 
desfavoráveis, bem como sua pena ficou no patamar reduzido. 
Tendo em vista a falência da prisão como meio de prevenção e/ou a 
reeducação do apenado, sempre que possível, deve-se evitar a 
privação da liberdade como forma de punição. Pelo mundo todo, 
inclusive no Brasil, tem-se procurado outras formas de pena penal. 
No caso, não se vê nenhum obstáculo para não conceder ao 
condenado a suspensão condicional da pena, No caso, o benefício 
concedido deve ser o do sursis, tendo em vista a jurisprudência 
pacificada do Superior Tribunal de Justiça e do Primeiro Grupo 
Criminal, quando se trata de delito ligado à Lei Maria da Penha. 
DECISÃO: Apelo defensivo parcialmente provido. Unânime. 
(Apelação Crime Nº 70078156734, Primeira Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 
28/11/2018)   
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Dos crimes de feminicídio e de descumprimento de medidas protetivas de 

urgência 

 
O CP possui uma parte geral (art. 1º ao 120), que foi toda alterada pela Lei 

n.º 7.209, de 11 de julho de 1984, e uma parte especial, que foi alterada algumas 

diversas vezes no decorrer desses exatos 78 anos de vigência. 

É natural que um CP quase octogenário (apenas a parte especial) tenha que 

ter passado por algumas alterações, na medida em que a sociedade evolui e junto 

com a evolução social, surgem novas condutas delituosas, que acabam por merecer 

uma atenção especial do legislador. 

Em muitos casos, o CP, que codifica os crimes mais tradicionais, aqueles 

que, desde sempre, existiram em todos os lugares (por exemplo, roubo, furto, 

homicídio, estupro etc.), não é capaz de prever as novas condutas que afetam os 

bens jurídicos mais relevantes para a sociedade. 

A título de exemplo, a atual conduta de tráfico de drogas já foi tipificada no 

CP, no capítulo que trata dos crimes contra a saúde pública, mais precisamente, no 

art. 281, com a nomenclatura comércio, posse ou uso de entorpecente ou 

substância que determine dependência física ou psíquica. 

Assim, o art. 281 do CP tratava o traficante de drogas e o usuário da mesma 

forma, todos no mesmo tipo penal, também não previa a conduta da associação 

para o tráfico, do financiador do tráfico, do informante etc., até que o art. 281 do CP 

foi revogado pela então Lei de Tóxicos (Lei n.º 6.368/1976), que, 30 (trinta) anos 

depois, foi totalmente revogada.  

Atualmente, a Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), traz 

em seu corpo, 10 (dez) tipificações de crimes, isso considerando o art. 33, caput, e § 

1º, como apenas um tipo de crime (tráfico e tráfico equiparado), se isso tivesse que 

ser colocado no CP, ele começaria a ficar muito extenso e, talvez, tivesse a sua 

característica de codificação prejudicada.  

Nos casos de necessidade de tipificação de muitas condutas, decorrente da 

evolução social, muitas vezes, o melhor é que essas novas tipificações ocorram por 

meio de leis penais extravagantes ou especiais, como é o caso atual, entre outros, 

da Lei de Crimes Tributários (Lei n.º 8.137/1990), da Lei de Crimes Ambientais (Lei 

n.º 9.605/1998) e da Lei de Drogas (Lei n.º 11.343/2006).   
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No momento, há a necessidade de se tipificar condutas relacionadas aos 

crimes cibernéticos, pois, em 1940, quando da edição do CP, não existia rede 

mundial de computadores, compras em lojas não físicas e transações bancárias sem 

necessidade de se ir ao banco, é a evolução que, em conjunto com os benefícios, 

traz também novas oportunidades aos criminosos. 

Por outro lado, muitas vezes, o surgimento de uma nova tipificação ou a 

readequação de uma conduta já existente, pode ser feita no bojo do próprio CP, 

como é o caso do art. 214 (atentado violento ao pudor) que teve a conduta 

incorporada pelo art. 213 (estupro) e do art. 288-A (milícia armada), que passou a 

ser alocado com mesmo número de artigo da associação criminosa. De mais a mais, 

há ainda casos em que o crime deixa simplesmente de existir (ocorre a abolitio 

criminis), como foi o caso do adultério (art. 240). 

Feitas essas considerações, é perfeitamente possível e natural a alteração 

do CP em algumas ocasiões, decorrente da evolução social e das oportunidades 

criadas para os criminosos, como aconteceu com o tráfico de drogas, com as 

milícias nas favelas do Estado do Rio de Janeiro e os crimes praticados com o uso 

da rede mundial de computadores.  

Entretanto, o CP acaba, por inúmeras vezes, sendo alterado sem muito 

critério pelo legislador, como se o Direito Penal fosse capaz de resolver as 

adversidades ou aflições do País, servindo como panaceia. 

Em verdade, existe a necessidade de se trabalhar na prevenção, mas isso 

exige investimento, trabalho e não gera tanto destaque da mídia, como ocorre com a 

alteração do CP ou do Decreto-Lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de 

Processo Penal – CPP). 

O legislador, com o seu desejo incontrolável em alterar o Direito Penal, cria 

situações em que um crime mais grave tenha previsão de pena menor do que um 

crime menos grave, como é o caso do crime de concussão (art. 316 do CP) e o 

crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), este último teve a pena majorada pela 

Lei n.º 10.763, de 12 de novembro de 2003, não sendo alterada, no entanto, a pena 

da concussão, mesmo sendo a conduta de exigir vantagem indevida (concussão) 

mais grave do que a conduta de solicitar vantagem (corrupção). 

No que se refere à necessária e justa criação de mecanismos capazes de 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, parece estar virando tradição 
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legislativa a alteração do Direito Penal como um todo (CP e Leis Penais Especiais) e 

do Direito Processual Penal no mês de março ou próximo desse mês, em que se 

comemora o Dia Internacional da Mulher. 

Nesse diapasão, duas leis merecem atenção, a Lei n.º 13.104, de 09 de 

março de 2015 (que tipificou a conduta de feminicídio) e a Lei n.º 13.641, de 03 de 

abril de 2018 (que tipificou a conduta de descumprimento de medida protetiva 

previstas na Lei n.º 11.340/2006). 

Pois bem, o crime de homicídio, previsto no art. 121 do CP, junto com os 

crimes de participação em suicídio (art. 122), infanticídio (art. 123) e o aborto (artigos 

124/128) compõem os crimes contra a vida, porém, o crime de homicídio é o 

principal desses crimes e o mais recorrente.    

O sufixo “cídio” significa, basicamente, uma ação que acarreta a morte, em 

latim, cidium, de modo que o homicídio pode ser entendido como a morte de um 

homem (homem no sentido de pessoa). 

Prevê o caput do art. 121 do CP (homicídio simples) as elementares “matar 

alguém”, e estas elementares são entendidas como a descrição completa do tipo 

penal, não se limitando apenas ao verbo. 

O § 1º traz causas de diminuição de pena (homicídio privilegiado), ou seja, 

hipóteses em que, a despeito da prática reprovável do homicídio, este ocorre 

amparado por uma circunstância que o torna menos reprovável. Por exemplo, matar 

alguém (homicídio simples) sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a 

injusta provocação da vítima. 

Já o § 2º (homicídio qualificado), ao contrário do homicídio privilegiado, que 

traz uma circunstância que desagrava a conduta do caput e acaba por merecer uma 

diminuição da pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), traz uma circunstância que 

agrava a conduta do caput, por exemplo, matar alguém (caput) por motivo fútil (§ 2º, 

II). 

No caso de homicídio qualificado, não há um acréscimo sobre a pena 

prevista para o homicídio simples, prevista no seu preceito secundário do caput do 

art. 121, mas uma pena maior e específica, no caso, de 12 a 30 anos.  

Assim, tanto a causa de aumento como a qualificadora acrescentam uma 

circunstância mais gravosa ao tipo penal básico (matar alguém + mediante paga ou 

promessa de pagamento), mas, a circunstância ainda é mais grave no caso de 
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qualificadora, por isso, a previsão de pena mínima e máxima específica e mais 

dilatada que a previsão para o crime na modalidade básica ou simples. 

Lançadas essas observações, vale dizer que o homicídio pode ser 

qualificado nas seguintes hipóteses, conforme previsto no art. 121, § 2º, do CP:  

 
Homicídio qualificado  
§ 2° Se o homicídio é cometido: 
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo 
torpe; 
II - por motivo futil; 
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro 
meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; 
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro 
recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido; 
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou 
vantagem de outro crime. 
Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

 

Com o advento da Lei n.º 13.104/2015, houve a inserção ao § 2º do inciso 

VI, que qualificou o crime de homicídio pela circunstância de ter sido praticado 

contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, nominando a hipótese 

qualificada de feminicídio. 

A mencionada lei também inseriu o § 2º-“A” ao art. 121, responsável por 

esclarecer o que seria “condição do sexo feminino” para caracterizar o feminicídio, 

tratando-se o § 2º-A de verdadeira norma complementadora da norma penal em 

branco do inciso VI:  

 

Feminicídio   
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: 
(...) 
Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 
§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino 
quando o crime envolve:  
I - violência doméstica e familiar;  
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.  

         

Assim, para a caracterização do feminicídio, necessário que o crime tenha 

sido praticado contra mulher, por razões da condição de sexo feminino (§ 2º, VI), 

ocorrendo esta circunstância (condição de sexo feminino) quando o crime envolver 

violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de 

mulher. 

Desse modo, o feminicídio não abrange apenas a hipótese de se matar uma 

mulher no âmbito da violência doméstica e familiar, englobando ainda a hipótese em 
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que uma mulher for morta pelo motivo de menosprezo ou discriminação à condição 

de mulher. 

Além disso, houve a introdução de hipótese de causa de aumento para o 

crime de feminicídio (§ 7º), ou seja, a estranha previsão de causa de aumento para 

uma qualificadora, de 1/3 (um terço) até ½ (metade) se o crime for praticado durante 

a gestação ou 03 (três) meses após o parto (§ 7º, I). 

Ainda, contra menor de 14 (catorze) anos e/ou maior de 60 (sessenta) anos 

ou com deficiência (§ 7º, II) ou na presença de descendente ou de ascendente da 

vítima (§ 7º, III).  

 

§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a 
metade se o crime for praticado:      (Incluído pela Lei nº 13.104, de 
2015) 
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao 
parto;      (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 
(sessenta) anos ou com deficiência;      (Incluído pela Lei nº 13.104, 
de 2015) 
III - na presença de descendente ou de ascendente da 
vítima.      (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

 

Da mesma forma que a Lei Maria da Penha, o crime de feminicídio teve a 

sua constitucionalidade questionada, contudo, a jurisprudência tem se pautado no 

sentido de não existir qualquer vício na tipificação, ad litteris et verbis: 

 
EMBARGOS INFRINGENTES. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. 
QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. CONSTITUCIONALIDADE. 
PRESENÇA DE VERTENTE DE PROVA A SUPORTAR A 
EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA. 1. O acréscimo do inciso VI 
ao parágrafo segundo do artigo 121 do Código Penal, pela Lei 
nº 13.104/2015, revela-se como densificação do mandamento 
constitucional esculpido no parágrafo 8º do artigo 226 da Carta 
Magna. 2. O reforço da tutela penal não afronta a Constituição. A 
Suprema Corte em controle direto de constitucionalidade 
assentou que a diferenciação no tratamento penal entre homem 
e mulher como vítimas de delitos é harmônica com a 
Constituição Federal, vez que necessária maior proteção diante 
das peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira 
(ADC 19). 3. Ainda, no deslinde da tensão entre o princípio da 
igualdade e a presença da diferença a sustentar as 
chamadas ações afirmativas, a jurisprudência do STF tem 
aceito, regra geral, a discriminação positiva, desde que 
ancorada em vetor constitucional e substrato fático adequado 
(igualdade de gênero, pessoas com deficiência, discriminação 
racial etc.). Neste contexto, na busca de uma melhor articulação 
entre políticas de igualdade e demandas (interculturais) de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm#art1
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identidade, a sociologia jurídica preconiza um novo standard 
hermenêutico: temos o direito de ser iguais sempre que a 
diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes 
sempre que a igualdade nos descaracteriza. 4. Ressalta-se que o 
texto legislativo demanda interpretação constitucionalmente 
adequada, de modo a afastar a aplicação automática que 
significaria homicídio qualificado toda vez que e ipso facto uma 
mulher fosse morta. Também para evitar eventual bis in idem, 
pois, amiúde, situações de feminicídio já eram tratadas, 
doutrinária e jurisprudencialmente, como homicídios 
qualificados, pela via do motivo torpe ou fútil, de modo que, a 
rigor, a inovação legal objetivou e especializou a resposta 
jurídico-penal adequada aos crimes praticados em função de 
gênero. 5. Prova oral colacionada aos autos que indica a 
possibilidade de que o acusado tenha tentado matar a vítima em 
razão do sentimento de posse que nutria em relação a sua ex-
companheira, sendo justamente este sentimento que revela que o 
crime pode ter sido cometido em subjugação à mulher, em razão da 
condição do sexo feminino. A coisificação de sua ex-companheira, 
como se de um bem material se tratasse, teria feito com que o 
acusado cometesse o delito. Neste contexto, não há como subtrair 
dos jurados a apreciação da qualificadora. Prevalência do voto 
majoritário. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR 
MAIORIA. (Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70078330941, 
Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 05/10/2018) (Grifado) 

 

Como, em parte, referido no julgado acima, deve ser feita uma interpretação 

adequada no caso concreto, quando uma mulher for morta, de modo a afastar a 

rotulação automática como feminicídio, apenas e tão-somente pelo fato de a vítima 

ser mulher – ipso facto. 

Do ponto de vista prático, os casos que hoje são tratados como feminicídio, 

já eram tipificados como homicídio qualificado e recebiam a mesma pena (12 a 30 

anos), sendo enquadrados como motivo fútil ou torpe, visto que, quase sempre, 

nesses casos, o motivo do crime é banal (ciúme, por exemplo) ou algum outro 

motivo repugnante. 

Ao que parece, a principal e talvez o único motivo razoável de existir a 

tipificação do feminicídio é a questão relacionada à estatística, desde que também 

se faça a devida separação dos casos de feminicídio decorrente de violência 

doméstica e familiar contra a mulher (art. 121, § 2º, I do CP) e da hipótese de 

menosprezo ou discriminação à condição de mulher (art. 121, § 2º, II, do CP), o que 

serviria para mapear a violência doméstica e familiar contra a mulher e se tentar criar 

mecanismos de combate a essa violência. 
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No que tange à tipificação do crime de descumprimento de medidas 

protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006), não conseguimos visualizar 

motivo plausível para a sua existência, aliás, é incompatível com o Direito Penal e 

com o Direito Processual Penal. 

Até pouco tempo atrás, dizia-se que a Lei Maria da Penha criou mecanismos 

de proteção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como, 

na sua origem, alterou o CP e o CPP, mas, no seu corpo, não havia qualquer 

previsão de crime, tratando-se de uma lei especial eminentemente processual.   

Contudo, com o advento da Lei n.º 13.641, de 03 de abril de 2018, houve a 

inserção do art. 24-A na Lei Maria da Penha, que, por sua vez, tipificou a conduta de 

descumprir medida protetiva (artigos 18/24 da Lei n.º 11.340/2006). 

O mais adequado para o caso de descumprimento de medida protetiva 

(medida cautelar) durante a fase de investigação ou durante o processo, seria a 

decretação da prisão preventiva, caso preenchidos os seus requisitos e não 

suficientes às medidas cautelares diversas de prisão (art. 319 do CPP) e/ou a prisão 

domiciliar (art. 317 e 318 do CPP). 

De acordo com o art. 13 da Lei n.º 11.340/2006: “Ao processo, ao 

julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas do Código de 

Processo Penal (...)”. 

 No que se refere às medidas cautelares diversas de prisão do CPP (art. 

319) e que guardam bastante semelhança com as medidas protetivas, dispõe o art. 

282, §§ 4º, 5º e 6º: 

§ 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações 
impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério 
Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a 
medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a 
prisão preventiva (art. 312, parágrafo único). 

   
§ 5o O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando 
verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a 
decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.    
 
§ 6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a 
sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).      

 
Não é crível que por conta do descumprimento de uma medida cautelar 

(medida protetiva) imposta numa investigação ou num processo, destinado a apurar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm#art319.
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a prática de um crime, acarrete a prática de outro crime, algo, no mínimo 

incompatível com a sistemática adotada pelo CPP, alterado nesse ponto, 

recentemente, pela Lei n.º 12.403/2011.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A Lei n.º 11.340/2006 é um importante e necessário instrumento destinado a 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a sua existência 

em razão da possibilidade de ações afirmativas para se chegar numa igualdade 

fática entre homens e mulheres. 

No que se refere ao tratamento mais rigoroso dado aos casos de crimes 

praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, 

proibição da aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei n.º 

9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais), discordamos desse ponto. 

A transação penal e a suspensão condicional do processo seriam 

importantes meios de captação de recursos (financeiros e físicos, estes decorrentes 

da prestação de serviços) em favor de instituições voltadas a propiciar melhores 

condições às mulheres vítimas de violência doméstica. 

No entanto, no momento, apenas resta ao condenado por infração penal 

praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher à substituição, 

em tese, por restritivas de direitos (caso não haja o elemento violência ou grave 

ameaça) e a suspensão condicional da pena. 

Caso contrário, o caminho será cumprir a pena no regime aberto, semiaberto 

ou fechado, com possibilidade de suspensão condicional do processo para as 

condenações com penas iguais ou superiores a dois anos. 

No tocante ao feminicídio, sua razão de existir encontra respaldo apenas e 

tão somente na questão de estatística, de modo que o mapa da violência desse tipo 

de crime poderá auxiliar os órgãos de segurança pública. Embora para isso ocorrer, 

deve haver a separação de feminicídio de acordo com as hipóteses do art. 121, § 2º, 

incisos I e II, do CP. 

Já o crime do art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 – descumprimento de medida 

protetiva – está incompatível com o disposto no art. 282, §§ 4º, 5º e 6º do CPP, pois 

é suficiente para o descumprimento de medida protetiva a aplicação de medidas 
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cautelares diversas de prisão dos artigos 317 a 319 do CPP e/ou a decretação de 

prisão preventiva.  
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RESPONSIBILITY 

Raphael Melazzo de Faria COSTA 
Graduação em Direito (Centro Universitário de Anápolis - UniEvangélica) e Especialista em Direito 

Tributário e Processual Tributário (UNIDERP). Mestrando em Ciências Ambientais (Centro 
Universitário de Anápolis – UniEvangélica). Analista Judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás e Professor do Curso de Direito (Faculdade FIBRA). 

 

Resumo: O presente artigo se pauta na controvérsia, para muitos, em se desconsiderar a 
personalidade das pessoas jurídicas, para responsabilizar os sócios-administradores, ou 
outros que lhes equivalham, em prol do adimplemento das obrigações tributárias.  

Palavras-chave: Obrigações tributárias; desconsideração da pessoa jurídica; requisitos.  

 

Abstract: The present article is based on the controversy, for many, to disregard the 

personality of legal entities, to hold the managing partners, or others equivalent to them, in 

favor of compliance with tax obligations.  

Keywords: Tax liabilities; Disregard of corporate entities; Requirements 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema, desconsideração da personalidade das pessoas jurídicas, por ser 

objeto de acaloradas discussões sobre a real possibilidade de aplicá-la no âmbito 

tributário, tornou-se merecedor de análise detalhada nesse artigo. 

Sabe-se que a personalidade da pessoa jurídica foi reconhecida por nosso 

ordenamento para conferir maior autonomia patrimonial às pessoas jurídicas, 

resguardando-as de quaisquer exposições não justificadas quando da efetivação de 

relações jurídicas hodiernas. 

Ao dissabor desse instituto protetivo, sócios descompromissados com a 

ética e a probidade, utilizam-se indevidamente da personalidade jurídica para fins 

outros, tornando-se necessária, em determinadas ocasiões, desconsiderá-la em prol 

de um equilíbrio social. 
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Não obstante o nosso ordenamento jurídico pátrio trazer consigo vários 

diplomas legais conferindo a medida, verifica-se igualmente importante indagar-se 

sobre a possibilidade de se desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica para 

satisfazer o adimplemento da obrigação tributária. 

 

Noções básicas sobre Personalidade Jurídica da Pessoa Natural e Jurídica 

trazidas à baila pelo Código Civil 

Para o início dos estudos acerca da personalidade, surgem-se as seguintes 

indagações: Segundo nosso ordenamento jurídico, pode um animal ser proprietário de um 

bem juridicamente tutelado? Será que esse mesmo animal também é detentor de direitos da 

personalidade como, por exemplo, o direito à vida?  

Obviamente, as respostas para tais indagações precisam ser negativas. Um 

animal não pode ser detentor de patrimônio, tampouco detentor de direitos da 

personalidade, justamente porque, segundo a lei, este animal não é um sujeito de 

direitos. 

Na seara civilista, para que alguém seja considerado um sujeito de direito, é 

necessário que, primeiro, ela se torne uma “pessoa”, vez que nos termos do artigo 

1º, do Código Civil, “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”. 

Assim, em outras palavras, tornar-se pessoa significa adquirir a aptidão de possuir 

direitos na ordem civil e, ao mesmo tempo, contrair obrigações perante terceiros. A 

essa aptidão, damos o nome de personalidade jurídica. 

Acerca das pessoas naturais, o artigo 2º, do Código Civil, primeira parte, diz 

que “a personalidade jurídica da pessoa natural começa com o nascimento com 

vida.” Nota-se, portanto, que a lei civil começa a reconhecer a personalidade após 

averiguados os seguintes requisitos: nascimento e vida. 

Personalidade jurídica, portanto, é a aptidão reconhecida a todo o ser 

humano para adquirir direitos e contrair deveres. Nos termos da lei civil, podem ser 

sujeito de direitos pessoas físicas e pessoas jurídicas, ambas dotadas de 

personalidade jurídica, a qual representa a capacidade de se obrigar. É o que o 

professor Caio Mário da Silva Pereira ensina em sua obra, Instituições de Direito 

Civil: 
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Como o homem é o sujeito das relações jurídicas, e a personalidade 
a faculdade a ele reconhecida, diz-se que todo homem é dotado de 
personalidade jurídica. Mas não se diz que somente o homem, 
individualmente considerado, tem esta aptidão. O direito reconhece 
igualmente personalidade a entes morais, sejam os que se 
constituem de agrupamentos de indivíduos que se associam para a 
realização de uma finalidade econômica ou social (sociedades e 
associações), sejam os que se formam mediante a destinação de um 
patrimônio para um fim determinado (fundações), aos quais é 
atribuída com autonomia e independência relativamente às pessoas 
físicas de seus componentes ou dirigentes. (2010, Vol. 1, p. 181). 

 

Como já exposto em linhas pretéritas, a personalidade jurídica começa com 

o advento de um marco inicial. Nos casos de pessoas naturais, este marco é o 

nascimento com vida.  

No entanto, a lei considera como marco inicial da personalidade para as 

pessoas jurídicas, o arquivamento de seus atos constitutivos em um cartório de 

registros de pessoas jurídicas – caso pessoas jurídicas de direito privado – momento 

em que estarão aptas a praticar todos os atos da vida civil, segundo o art. 1º, do 

Código Civil. 

Ressalta-se que esse tópico versará diretamente sobre a personalidade 

investida por lei às pessoas jurídicas, razão porque doravante será tratado com mais 

afinco tal atributo. 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald entendem ser de veras 

necessário atribuir personalidade às pessoas jurídicas, em face da importância dos 

atos civis que estas praticam: 

(…) Pois bem, é induvidosa a necessidade de emprestar 
personalidade jurídica a agrupamentos humanos. Pela 
impossibilidade de exercer, realizar, por si só, certas atividades e 
atingir determinadas finalidades que ultrapassam suas forças e 
limites, a pessoa natural precisa se unir a outras pessoas humanas, 
formando grupos com desiderato próprio. A estas entidades o 
ordenamento jurídico empresta a autonomia e independência, 
dotando-as de estrutura própria e personalidade jurídica distinta 
daqueles que a instituíram. (...) (2009, p. 236). 

 

Justamente por força de complicações jurídicas aplicáveis aos 

agrupamentos de indivíduos (sociedades, associações e fundações) formados para 

um fim específico, surgiram questões instigantes sobre o tema ora esposado, como 

a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica e sua 
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responsabilidade, o reconhecimento de direitos da personalidade – conhecidos 

também como direitos fundamentais, numa visão civil-constitucional –, bem como a 

responsabilização penal das pessoas jurídicas. 

Detentora, portanto, de personalidade, as pessoas jurídicas podem se 

obrigar perante terceiros, mas também serem responsabilizadas pelos seus atos 

perante a sociedade, caso utilizem a personalidade jurídica de forma abusiva e 

fraudulenta, ocasionando prejuízos a terceiros. 

Não poderia ser diferente na seara tributária, onde se é apurada a 

responsabilidade das pessoas, pelo fisco, nos casos de descumprimento da 

obrigação tributária imposta a estas, em face da prática de um fato gerador. 

Igualmente, nesse ensaio será abrangido especificamente o instituto da 

desconsideração da personalidade das pessoas jurídicas, por ser questão de 

extrema atualidade e respeitosas discussões dentro de nosso meio jurídico. 

Conceito de despersonificação da pessoa jurídica 

Conforme mencionado, a principal consequência da personificação das 

pessoas jurídicas é o reconhecimento da sociedade como sujeito de direitos, ou 

seja, como ente autônomo dotado de personalidade distinta da pessoa dos seus 

sócios e com patrimônio também autônomo, que não se confunde com o patrimônio 

dos sócios. 

Assim, como é a própria pessoa jurídica quem exerce a atividade 

empresarial, consequentemente, é a própria sociedade que responde pelas suas 

obrigações sociais. 

Trata-se da consagração do princípio da autonomia patrimonial das pessoas 

jurídicas trazido pelo art. 1.024, do Código Civil, o qual diz: “Os bens particulares dos 

sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de 

executados os bens sociais.” 

Discorrendo sobre o tema, André Luiz Santa Cruz Ramos ainda destaca o 

que Fábio Ulhoa Coelho diz sobre tal princípio: 

 
Esse é o princípio da autonomia patrimonial, alicerce do direito 
societário. Sua importância para o desenvolvimento de atividades 
econômicas, da produção e circulação de bens e serviços, é 
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fundamental, na medida em que limita a possibilidade de perdas nos 
investimentos mais arriscados. A partir da afirmação do postulado 
jurídico de que o patrimônio dos sócios não responde por dívidas da 
sociedade, motivam-se investidores e empreendedores a aplicar 
dinheiro em atividades econômicas de maior envergadura e risco. Se 
não existisse o princípio da separação patrimonial, os insucessos na 
exploração da empresa poderiam significar a perda de todos os bens 
particulares dos sócios, amealhados ao longo do trabalho de uma 
vida ou mesmo de gerações, e, nesse quadro, menos pessoas se 
sentiriam estimuladas a desenvolver novas atividades empresariais. 
No final, o potencial econômico do País não estaria eficientemente 
otimizado, e as pessoas em geral ficariam prejudicadas, tendo 
menos acesso a bens e serviços. O princípio da autonomia 
patrimonial é importantíssimo para que o direito discipline de forma 
adequada a exploração da atividade econômica. (2009, p. 322). 

 

Reservando-se a devida importância ao tema, deve-se ter em mente que tal 

regra – autonomia patrimonial da pessoa jurídica – não pode ser considerada 

absoluta, vez que empresários inescrupulosos e desprovidos de ética se utilizam de 

tal prerrogativa de maneira abusiva ou fraudulenta, servindo-se de instrumento para 

o afastamento de sua responsabilidade e, por consequência, blindando seu 

patrimônio pessoal nas relações nocivas aos meios empresarial e tributário. 

Em face destas atitudes fraudatórias, a jurisprudência – notadamente a 

inglesa e a francesa – e a doutrina começaram a perceber a necessidade de buscar 

mecanismos ágeis de atingir o patrimônio do sócio, em favor dos prejudicados de 

boa-fé, proibindo-se, portanto, a utilização de pessoas jurídicas como verdadeiro véu 

protetivo para prática de atos abusivos. 

Para fins históricos, explica CRUZ RAMOS que em 1897, na Inglaterra, 

surgiu a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, também conhecida 

como disregard theory ou disregard doctrine, fruto de um contencioso envolvendo 

Salomon versus Salomon & Co. Ltd. 

No caso em referência, a sentença de 1º grau entendeu pela 
possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da 
Salomon & Co Ltd., após reconhecer que Mr. Salomon tinha, na 
verdade, o total controle societário sobre a sociedade, não se 
justificando a separação patrimonial entre ele a pessoa jurídica. Essa 
decisão é considerada, pois, a grande precursora da teoria da 
desconsideração. (2009, p. 324). 

 

Para Cristiano Chaves de Farias e Nelson Ronselvad, tal teoria faz com que 

se autorize a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, permitindo que 



 

 

 VOL. 03  N. 03  JAN./JUN. 2018 

 

 

74 
 

o credor busque diretamente no patrimônio dos sócios a satisfação da obrigação que 

não pode ser atendida pelo patrimônio da empresa. 

 
(…) Com essa ideia, surgiu a disregard theory (ou disregard of legal 
entity), moderna teoria pela qual se excepciona a regra da vinculação 
da responsabilidade patrimonial aos bens do ente coletivo, em favor 
de terceiros de boa-fé, evidenciando forte conteúdo de moralidade e 
ética nas relações privadas e garantindo a utilização da pessoa 
jurídica nos limites de sua função social. (2009, p. 284). 

 

A despersonificação da pessoa jurídica, portanto, é o ato de se 

desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa, fazendo com que os sócios 

respondam pelas dívidas da sociedade.  

No entanto, nosso ordenamento jurídico traz consigo certos regramentos 

acerca da matéria, vez que esta veio como forma de exceção, não podendo ser 

aplicada a todo e qualquer caso, salvo aqueles cujos requisitos legais já foram 

cabalmente averiguados. 

Hipóteses de desconsideração ventiladas por nosso ordenamento jurídico 

para se apurar responsabilidades nas relações jurídicas celebradas entre 

pessoas 

Como já mencionado, a medida da desconsideração é considerada 

excepcional, somente podendo ser utilizada após verificadas as hipóteses trazidas 

por nosso ordenamento e desde que o patrimônio da pessoa jurídica não seja o 

suficiente para a garantia da dívida, vez que a regra é sempre mantê-la, 

resguardando tais pessoas de quaisquer exposições não justificadas quando das 

relações sociais corriqueiras. 

O art. 50, do Código Civil, dispõe ser possível a desconsideração caso haja 

abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica 

e os dos sócios. 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado 
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz 
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas 
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica.  
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Nesse ínterim, torna-se importante colacionar o seguinte entendimento 

consubstanciado no enunciado de n.º 7 e extraído da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Conselho da Justiça Federal: 

Enunciado 7 – Art. 50: Só se aplica a desconsideração da 
personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, 
limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam 
incorrido.  

 

Já o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28, com suas acepções 

inovadoras de ordem consumerista, expôs hipóteses mais amplas nas quais poderá 

ser adotada a desconsideração. 

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da 
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de 
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou 
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração 
também será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 
provocados por má administração. 

 

Nota-se, como já dito, que os casos ventilados pelo Código de Defesa do 

Consumidor entonam-se pelas relações consumeristas e pela incessante busca dos 

direitos dos consumidores hipossuficientes.  

Ao que diga respeito à proteção da ordem econômica, o art. 34, da Lei 

Federal n.º 12.529/2011, reproduziu norma contida no artigo 28 do CDC e 50 do 

Código Civil, visto que tal diploma adotou a livre concorrência como princípio 

constitucional da ordem econômica, implicando-se na admissão de práticas 

empresariais voltadas à conquista dos mercados, não podendo tal ordem sofrer 

abusos. 

Art. 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da 
ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver da 
parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato 
ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A 
desconsideração também será efetivada quando houver falência, 
estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa 
jurídica provocados por má administração.  

 
Outrossim, temos a Lei Federal n.º 9.605/1998 que, por sua vez, dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente.  
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Acerca do instituto ora em estudo, dispõe seu art. 4º que poderá ser 

desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.  

Outros diplomas legais também explanam sobre a matéria, como a Lei 

Federal n.º 4.591/1964 – dispõe sobre o condomínio em edificações e as 

incorporações imobiliárias – que em seu art. 66, parágrafo único, permite seja 

alcançado o responsável pelo empreendimento, imputando-lhe a responsabilidade 

por danos causados pela incorporação.  

Notadamente, outro diploma de relevante interesse para esse estudo é o 

Código Tributário Nacional que, em sua redação, faz menção à responsabilização 

dos sócios por condutas praticadas sob o escudo da pessoa jurídica, nos moldes de 

seu art. 135. 

Teorias fundamentais que explicam a desconsideração da personalidade das 

pessoas Jurídicas: Teoria Maior x Teoria Menor 

A doutrina costuma apresentar duas formulações distintas para justificar a 

teoria do levantamento do véu. São denominadas teoria maior e teoria menor. 

O ideal originário do instituto, também conhecido como disregard doctrine, é 

de a desconsideração da personalidade só poder ser decretada quando houver a 

caracterização do abuso de personalidade jurídica. 

A regra, de se desconsiderar a personalidade jurídica tão somente pelo 

abuso outrora verificado, denomina-se teoria maior da desconsideração, segundo 

ensina André Luiz Santa Cruz Ramos, em sua obra. 

(…) A doutrina tem usado a expressão teoria maior da 
desconsideração, ao que nos parece seguindo a terminologia 
proposta por Fábio Ulhoa Coelho, para se referir a essa concepção 
clássica que só admite a superação do ente legal quando constatado 
o uso abusivo da pessoa jurídica. (2009, p. 325). 

 

Tal teoria ainda é subdividida em outras duas, quais sejam: Teoria Maior 

Objetiva e Teoria Maior Subjetiva. Para esta última, classicamente conhecida, exige-

se para sua efetivação, a prova cabal e inequívoca da atuação dolosa dos sócios em 

detrimento dos credores da sociedade (elemento subjetivo). 
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Partindo-se para a realidade, o leitor deste estudo deve compreender que 

nem sempre existem tamanhas facilidades para se colher tais provas, dificuldade 

que obstaria ao credor interessado em ver desconsiderada a personalidade jurídica 

da empresa devedora. 

Diante de tal problemática, surgiu, como inovação doutrinária e embasada 

em um novo estudo da disregard theory, a possibilidade em se ver desconsiderada a 

personalidade da empresa devedora, por meras análises objetivas como o desvio de 

finalidade e a confusão patrimonial sem, contudo, a necessidade de demonstrar a 

intenção de se usar a pessoa jurídica de forma fraudulenta. 

É o que se denomina Teoria Maior Objetiva. Assim, como bem conclui o 

professor André Luiz Santa Cruz Ramos: 

(…) A chamada teoria maior só admite a desconsideração quando há 
a demonstração de abuso de personalidade jurídica. E esse abuso, 
atualmente, pode ser caracterizado tanto pela comprovação de 
desvio de finalidade quanto pela comprovação de confusão 
patrimonial. (2009, p. 328).  

 

Por outro lado, têm-se notícias de outra vertente da disregard doctrine, que 

se denomina Teoria Menor. Tal teoria trata como desconsideração da personalidade 

jurídica toda e qualquer hipótese de comprometimento do patrimônio do sócio por 

obrigação da empresa. (FARIAS; ROSENVALD, 2009, p. 288). 

Frise-se que, para tal teoria, o simples fato de a pessoa jurídica não poder 

honrar, com seu patrimônio, as dívidas sociais, já estarão presentes os requisitos 

para se desconsiderar a personalidade da sociedade, visto que o cerne da teoria 

reside no simples prejuízo do credor.  

Não obstante a relevância das teorias acima esposadas, nossa 

jurisprudência pátria leva em consideração, majoritariamente, a teoria maior quando 

da desconsideração da personalidade de uma empresa. Nesse sentido, o Superior 

Tribunal de Justiça entende: 

DESCONSIDERAÇÃO. REQUISITOS. A Turma negou provimento 
ao recurso especial e reiterou o entendimento de que, para a 
desconsideração da pessoa jurídica nos termos do art. 50 do 
CC/2002, são necessários o requisito objetivo – insuficiência 
patrimonial da devedora – e o requisito subjetivo – desvio de 
finalidade ou confusão patrimonial. Precedentes citados: REsp 
970.635-SP, DJe 1º/12/2009; REsp 1.200.850-SP, DJe 22/11/2010, e 
REsp 693.235-MT, DJe 30/11/2009. (BRASIL, 2018, online) 
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Ressalta-se que nossa legislação, quando da exposição dos casos 

autorizadores da medida, ora adota a teoria maior, ora adota a teoria menor.  

(…) Ilustrando a matéria, veja-se que o Código Civil, em seu art. 50, 
optou pela adoção da teoria maior objetiva, enquanto o Código de 
Defesa do Consumidor, no seu comando 28, abraçou a teoria menor, 
pela possibilidade de desconsideração pela simples insolvência do 
fornecedor, sem a presença de qualquer dos requisitos legais 
exigidos. (FARIAS; ROSENVALD, 2009, p. 288). 

 

Por sua vez, o Código Civil, apesar de não eleger qual das teorias se 

utilizará para a aplicação do instituto em comento, acabou por expor princípios 

norteadores ao vislumbrar o abuso da personalidade nas hipóteses de desvio de 

finalidade ou confusão patrimonial, fazendo-se menção à função social referida por 

nossa Constituição Federal. 

Interessante consignar o que diz o Enunciado n.º 51, da I Jornada Jurídica 

de Direito Civil, o qual dispõe que: 

Enunciado nº 51: Art. 50: A teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica – disregard doctrine – fica positivada no novo 
Código Civil, mantidos os parâmetros existentes nos microssistemas 
legais e na construção jurídica sobre o tema. (BRASIL, 2007, online). 

 

O enunciado acima explica que o disposto no Código Civil não afeta a 

evolução jurídica sobre o tema, nem tampouco outros diplomas legais que dissertam 

sobre a matéria.  

Ao contrário, deve-se compatibilizá-las, evidenciando uma atuação 

subsidiária da Lei Civil com as demais, a partir de um verdadeiro diálogo das fontes. 

(FARIAS; ROSENVALD, 2009, p. 293). 

Igualmente, deve-se ter em mente que os efeitos da desconsideração não 

comina na extinção da empresa, mas tão somente a torna ineficaz para 

determinados atos sem, contudo, suprimi-la.  

Assim, só se desconsidera para o fim específico de garantir a dívida para 

com o credor, sendo medida extrema e excepcional, não a desconstituindo para os 

demais atos da vida civil. 

Formas procedimentais para se desconsiderar a personalidade jurídica 
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Apesar o Código Civil prever regras gerais sobre o instituto em comento, não 

havia, até o ano de 2016, nas legislações esparsas que explanam sobre o tema, um 

tratamento específico e processual para de desconstituir a personalidade. 

No entanto, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, com vigor 

a partir do ano de 2016, nosso ordenamento jurídico recebeu novidades quanto ao 

respectivo instituto, na medida em que tal lei expressamente disciplinou o assunto 

“Desconsideração da Personalidade Jurídica”, como forma de intervenção de 

terceiros, em seus artigos 133 à 137, tornando-se irrecusável a percepção da 

obrigatoriedade de sua observância. Nesse espeque, disserta Cássio Scarpinella 

Bueno que: 

O instituto tem como objetivo viabilizar o que a prática forense 
consagrou com o nome de ‘redirecionamento de execução”, ou, de 
forma mais precisa, criar condições para que, ao longo do processo 
(de forma incidental, portanto, daí o nome “incidente”), sejam 
apuradas as razões pelas quais o direito material autoriza a 
responsabilização de pessoas naturais por atos praticados por 
pessoas jurídicas, sujeitando, assim, os bens do sócio aos atos 
executivos, na forma do inciso VII do art. 790. De acordo com o § 4º, 
do art. 795, do CPC, “para a desconsideração da personalidade 
jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste 
Código.” (2017, p. 184) 

 

Sabe-se, em linhas gerais, que o requerimento deve partir do credor, pelas 

vias judiciais, ou pelo membro do Ministério Público, caso haja interesses meta 

individuais envolvidos na seara. Resta obstado, portanto, a desconsideração, de 

ofício, por parte do magistrado. 

 Vislumbra-se, também, que o pedido deverá ser feito em um palco onde o 

princípio do devido processo legal e, por consequência, o contraditório e a ampla 

defesa estejam presentes.  

Justamente por alusão aos comandos do devido processo legal, torna-se 

necessária a oitiva das partes, quando suscitado tal pedido, vez que haverão 

constrições patrimoniais à parte adversa em decorrência da desconsideração. 

Nesse sentido, impõe o art. 795, do Código de Processo Civil: 

Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas 
dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. 
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§ 1o O sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da 

sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam excutidos os 

bens da sociedade. 

§ 2o Incumbe ao sócio que alegar o benefício do § 1o nomear 

quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e 

desembargados, bastem para pagar o débito. 

 

Por sua vez, entende o Superior Tribunal de Justiça ser desnecessária a 

propositura de ação autônoma para que seja declarada a desconsideração da 

pessoa jurídica. 

DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO 
AUTÔNOMA. Inicialmente, o Min. Relator destacou tratar-se de 
recurso especial proveniente de decisão interlocutória proferida no 
curso de execução de título extrajudicial, estando caracterizada a 
excepcionalidade da situação de molde a afastar o regime de 
retenção, porquanto não caracterizadas as hipóteses taxativas do art. 
542, § 3º, do CPC. No caso, a empresa distribuidora de peças 
ajuizou ação de execução contra a recorrida com base em títulos 
executivos extrajudiciais. E, não realizada a penhora pelo fato de 
terem sido encontrados apenas bens considerados de família, a 
exeqüente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da 
empresa executada, alegando dissolução irregular dessa, não 
subsistindo “bens que respondam pelo passivo”. O juiz indeferiu o 
pedido ao argumento de que a desconsideração da pessoa jurídica 
só pode ocorrer no devido processo legal. O cerne da questão é 
analisar a possibilidade de o julgador decidir acerca da 
desconsideração da personalidade jurídica de empresa executada no 
curso do processo executivo. Isso posto, este Superior Tribunal tem 
decidido pela possibilidade da aplicação da teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da 
ação de execução, sendo desnecessária a propositura de ação 
autônoma. Precedentes citados: REsp 521.049-SP, DJ 3/10/2005; 
REsp 598.111-AM, DJ 21/6/2004; RMS 16.274-SP, DJ 2/8/2004; 
AgRg no REsp 798.095-SP, DJ 1º/8/2006, e REsp 767.021-RJ, DJ 
12/9/2005. (BRASIL, 2006, online). 

 

Ademais, face a necessidade de a pessoa jurídica não possuir subsídios 

necessários para honrar sua dívida, a parte interessada não precisa fazer prova da 

insolvência da empresa devedora, para fins de concessão da desconsideração.  

É o que explica o enunciado nº 281, da IV Jornada de Direito Civil: A 

aplicação da teoria da desconsideração, descrita no art. 50, do Código Civil, 

prescinde da demonstração de insolvência da pessoa jurídica. (Brasil, online) 

Sabe-se que a desconsideração da personalidade das pessoas jurídicas foi 

elaborada face aos abusos praticados por sócios desonestos que insistem em 
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desonrar seus compromissos. Pode-se, ainda, dizer que o instituto em comento veio 

para viabilizar a responsabilidade de quem faltou com o cumprimento de suas 

obrigações.  

Sob a luz da matéria Obrigações Tributárias e, embasado na teoria do 

diálogo das formas, torna-se interessante enquadrarmos a matéria aqui tratada na 

realidade jurídico-tributária, quando do descumprimento de uma obrigação desta 

natureza.  

No entanto, é de fundamental importância tecer algumas linhas sobre a 

responsabilidade do sujeito que descumpre uma obrigação tributária, 

especificamente quando da aplicação do art. 135, do Código Tributário Nacional. 

Aplicação do art. 135, do Código Tributário Nacional. Responsabilidade de 

terceiros 

Tanto a responsabilidade solidária, quanto a responsabilidade subsidiária, 

também conhecida como sendo supletiva, são gêneros da espécie “responsabilidade 

tributária por transferência”, a qual se dá quando a terceira pessoa vem e ocupa o 

lugar do contribuinte após a ocorrência do fato gerador, em razão de um evento a 

partir do qual se desloca o ônus tributário para um terceiro escolhido por lei. 

Quanto à responsabilidade solidária, a mesma está prevista nos artigos 124 

e 125 de nosso Código Tributário Nacional, dando-se quando cada um dos 

devedores solidários responde pelo todo perante a obrigação tributária 

correspondente. 

Na responsabilidade solidária, os patrimônios de vários devedores servirão 

como garantia da dívida, facultando-se ao credor exigir de qualquer dos devedores o 

pagamento total ou parcial da dívida. 

Para ilustrarmos melhor tal hipótese, mencionamos o fato de dois ou mais 

contribuintes que praticaram o mesmo fato gerador. É o que diz Alexandre Rossato: 

Neste caso sequer haverá necessidade de a lei atribuir a 
solidariedade. A força do próprio fato gerador, quando praticado por 
mais de uma pessoa, implicará a solidariedade de todas elas pelo 
cumprimento da obrigação. Se duas pessoas adquirem uma 
propriedade imobiliária, elas serão solidariamente obrigadas ao 
recolhimento do imposto de transmissão, como também estarão 
solidariamente obrigadas ao pagamento do IPTU, se o imóvel for 
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urbano, podendo, o Município, exigir o pagamento de qualquer uma 
delas, ou de ambas. (2009, p. 258). 

 

A responsabilidade por transferência derivada, na modalidade solidária, os 

devedores responderão solidariamente pela dívida, não se admitindo ordem de 

preferência, podendo o Estado escolher em qual co-devedor recairá a 

responsabilidade para o pagamento do tributo. 

Por outro lado, o art. 134 de nosso Código Tributário Nacional previu em seu 

bojo a figura da responsabilidade substitutiva, o qual dispõe que, na impossibilidade 

da exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem 

solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que 

foram responsáveis. 

Assim, nota-se que a solidariedade prevista nesse dispositivo legal não é 

plena, mas sim subsidiária, uma vez que não se pode cobrar tanto de um como de 

outro devedor, havendo uma ordem de preferência a ser necessariamente seguida. 

Por outro lado, quando o terceiro atua de modo irregular e, portanto, ilegal, o 

terceiro viola a lei entonando-se, tal responsabilidade, de um caráter pessoal e não 

solidário, nos termos do art. 135, do CTN.  

Nesse caso, o terceiro responderá sozinho, com todo o seu patrimônio, 

ficando afastada qualquer possibilidade de atribuição da sujeição passiva à pessoa 

que, de outra forma, estaria na condição de contribuinte. 

Salienta-se que o caput do artigo 135 deixa expressa ser tal 

responsabilidade resultante de atos ilícitos ensejados pela responsabilidade 

tributária. 

Elucidando o assunto, Daniel Augusto Hoffman colaciona em seu artigo 

jurídico os estudos de Misabel Derzi sobre o tema, no quais se busca o verdadeiro 

sentido hermenêutico do dispositivo legal ora citado.  

O ilícito é assim prévio ou concomitante ao surgimento da obrigação 
(mas exterior à norma tributária) e não posterior, como seria o caso 
do não pagamento do tributo. A lei que se infringe é a lei comercial ou 
civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra os interesses do 
contribuinte. Daí se explica que, no polo passivo, se mantenha 
apenas a figura do responsável, não mais a do contribuinte, que viu, 
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em seu nome, surgir dívida não autorizada, quer pela lei, quer pelo 
contrato social ou estatuto. (BRASIL, 2002, online). 

Nesse exercício de interpretação, conclui-se que o art. 135 determina que o 

fato ilícito resulte da obrigação tributária, devendo o mesmo ocorrer, portanto, antes 

da existência da obrigação. 

Ressalta-se, por sua vez, que nessa modalidade de responsabilização, há a 

necessidade da presença do elemento subjetivo “dolo” investido na conduta 

cometida com excessos de poderes pelos sócios, ao contrário da “culpa” que, por si 

só, não constitui elemento suficiente para ensejar a responsabilidade prevista no tipo 

legal acima exposto. É o que explica Maria Rita Ferragut: 

O elemento subjetivo, aqui, significa que a responsabilidade nasce 
somente se o administrador agir intencionalmente, com o animus de 
praticar a conduta típica, mesmo sabendo que o ordenamento 
jurídico proíbe tal comportamento. Por outro lado, não consideramos 
que a culpa seja elemento suficiente para a caracterização do tipo. A 
conclusão que não acatamos só poderia ser constituída a partir do 
entendimento de que, como a norma não dispõe expressamente 
sobre a necessidade do dolo, a culpa já seria suficiente para ensejar 
a responsabilidade do administrador; entendimento esse fundado, 
ademais, na supremacia do interesse público. (2013, p. 121). 

 

No caso, entende-se ser extremamente necessário considerar o tal elemento 

subjetivo, vez que a separação das personalidades entre sócios e empresa, bem 

como outros princípios protetivos como a não-utilização do tributo como efeitos 

confiscatórios, vedam que um administrador seja responsável por ato não doloso. 

Portanto, para a caracterização da responsabilidade prevista no art. 135 do 

CTN, nota-se como necessário apurar o elemento subjetivo dolo, como também 

elementos referentes à responsabilidade do administrador.  

Elementos da responsabilidade tributária do administrador 

Vimos ser fundamental a presença do elemento subjetivo “dolo”. Contudo, 

outros elementos de grande relevância precisam ser verificados para que tal 

responsabilidade aconteça, nos termos do art. 135, do CTN. 
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Elemento pessoal: Pessoas consideradas responsáveis diretas  

Primeiramente, temos o elemento pessoal, como essência da 

responsabilidade, o qual diz respeito à figura do sujeito responsável pelo crédito 

tributário, qual seja, o executor material, partícipe ou mandante da infração. 

Enquadram-se no conceito o executor material o próprio administrador da 

sociedade, sócio, acionista mandatário, preposto, empregado, diretor, gerente ou 

representante. 

Porém, não se enquadram no conceito de executor material pessoas sem 

poderes para realizar fatos jurídicos, ou sem poderes que, no caso concreto, não 

puderam ter qualquer participação no ilícito. (FERRAGUT, 2013, p. 124). 

Elementos fáticos: Excesso de poderes e a infração à lei 

Não menos importante, um segundo elemento a ser aferido é o elemento 

fático. Este se refere às condutas que geram a responsabilidade pessoal dos 

sujeitos executores dos ilícitos. Tal elemento, por sua vez, subdivide-se em outros 

dois: Excesso de poderes e infração à lei. 

Segundo o art. 47, do Código Civil que: Obriga a pessoa jurídica os atos dos 

administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. 

Nesse sentido, o administrador deverá agir com cuidado, diligência e 

honestidade, sempre dentro dos limites de seus poderes, incumbindo-lhe, ainda, 

zelar pelos interesses, bem como a finalidade da sociedade. Nesse viés, explica 

Maria Lúcia Aguilera: 

Adotando-se esta linha interpretativa, para que os administradores 
fossem incluídos no polo passivo da relação jurídica tributária, 
bastaria que atuassem com excesso de poder, ou seja, fora dos 
limites da competência definida em lei, contrato, contrato social ou 
estatutos. (FERRAGUT; NEDER, 2007, p. 133). 

 

Portanto, o excesso restará configurado se for alheio aos fins da sociedade 

e, desse excesso, surgirem consequências fiscais típicas, donde se resultará a 

relação jurídica tributária. (FERRAGUT, 2013, p. 128). 
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Como outro elemento, resultado da subdivisão do elemento fático, tem a 

infração de lei que, em uma interpretação superficial, pode-se concluir ser qualquer 

conduta contrária à norma imposta a todos. No entanto, não é correto considerar 

prevalente tal interpretação. 

Não poderia o executor do ato de gestão ser considerado, no mais das 

vezes, o responsável direto vez que, caso assim o fosse, restaria ferida a imposição 

legal da separação da personalidade jurídica da pessoa física, enquanto agente 

executor e, de outro lado, a da pessoa jurídica. No afã de se explicar o entendimento 

aqui exposto, Renato Lopes Becho, citado por Maria Rita Ferragut, explica: 

(…) Se assim fosse, qualquer infração à lei (devolução de cheque 
sem correspondentes fundos, aplicação de multa de transito, atraso 
no pagamento de duplicata ou de qualquer outra obrigação) 
transferiria a responsabilidade para o administrador; com o que 
teríamos o fim da personalidade jurídica da sociedade. (2013, p. 
129). 

 

Salienta-se que o simples descumprimento da obrigação tributária principal, 

como o não pagamento do tributo, sem dolo ou fraude, representa apenas mora da 

empresa, e não infração legal, equiparando-se a mera presunção de infração à lei 

pelo gestor da pessoa jurídica. (SABBAG, 2018, p. 677).  

Assim, pode-se concluir que somente as infrações legais consideradas 

graves serão passíveis de responsabilização pessoal, podendo-se considerá-las 

como todo ato de gestão – portanto vinculado ao controle administrativo da 

sociedade – e cujo desrespeito enseja a concreção de fatos jurídicos tributários. 

Importância das provas para o reconhecimento da Responsabilidade 

Sabe-se que tão somente pela prática de qualquer das condutas tipificadas 

no art. 135, do CTN, tal fato acaba por ensejar a responsabilidade do terceiro. Em 

face da situação, torna-se necessário provar a infração ora cometida para que então 

seja legitimada a cobrança. 

Ressalta-se que nosso ordenamento processual é pautado por uma máxima, 

qual seja, o livre convencimento, não sendo passível de admissão, portanto, 

manifestações arbitrárias, quando da produção destas provas, tampouco, 

manifestações desprovidas de senso imparcial, por parte do julgador. 
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O art. 371, do Novo Código de Processo Civil, determina que: 

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, 
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na 
decisão as razões da formação de seu convencimento. 

 

É de se notar, portanto, que nossa lei adjetiva impôs, conforme mencionado, 

o livre convencimento. No entanto, deve-se considerar a existência de certa 

razoabilidade entre a prova produzida e as conclusões obtidas a partir de sua 

apreciação, conclusões estas sempre entonadas pela devida motivação. 

No caso, revela-se que todos os atos praticados pelos administradores, 

mesmo aqueles cometidos com excesso de poder, foram praticados em nome da 

sociedade. Sendo assim, a quem incumbe o ônus de provar o ato faltoso, 

imputando-se, por consequência, a responsabilidade ao terceiro? 

Diante dessa indagação, surgem-se divergências na doutrina. Há quem 

entenda ser o Fisco, detentor do ônus da prova, incumbindo-lhe, nesse desiderato, 

provar a autoria da infração, não bastando a simples indicação do nome de todos os 

sócios constantes do contrato social, mas sim individualizando o autor do ato 

infracional. (FERRAGUT, 2013, p. 135) 

Em outro giro, há quem defenda ser de responsabilidade da própria 

sociedade o ônus da prova, vez que os atos foram praticados pelos administradores 

fora dos limites de sua competência e contra os interesses e finalidades da pessoa 

jurídica. É o que entende Maria Lúcia Aguilera: 

(…) E, em assim sendo, deve-se admitir que a prova necessária para 
à imputação da responsabilidade aos administradores seja feita, pela 
sociedade lesada, não apenas durante o procedimento de 
fiscalização, mas também em sede de recurso administrativo contra 
o lançamento ou no processo de execução, mediante pedido de 
redirecionamento da execução. (FERRAGUT, NEDER, 2007, p. 137). 

 

  O que se ressalta, nesse sentido, é a importância de se provar a conduta 

faltosa e tipificada no art. 135, do Código Tributário Nacional, não bastando a parte 

interessada simplesmente alegar os fatos sem qualquer supedâneo em provas 

concretas.  
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Análise técnica para se aplicar a disregard theory na responsabilidade 

tributária 

Ressalte-se que o art. 135 do CTN não faz referências à desconsideração 

da personalidade da pessoa jurídica propriamente dita para se atingir os bens dos 

sócios. Como bem observa Daniel Augusto Hoffman, trata-se de responsabilidade 

por substituição, onde o responsável passa a figurar no polo negativo de uma 

relação jurídica com o Estado.  

A comparação (analogia) que se faz entre o artigo 135 do CTN e a 
disregard doctrine é que em ambos os casos a pessoa jurídica, 
através de seu controlador, é utilizada com dolo, má-fé, para fins 
diversos dos estabelecidos no estatuto social, ou nas leis vigentes. E, 
nestas mesmas situações, o responsável pela utilização "fraudulenta" 
da empresa responderá pelos danos causados. A diferença existente 
é que em um caso há a incidência de norma de responsabilidade 
tributária por substituição e em outro caso há a desconsideração da 
personalidade jurídica da pessoa jurídica para atingir os bens dos 
sócios. Porém, apesar das diferenças, a ratio legis para a existência 
dos dois institutos jurídicos é a mesma, por isso eles devem ser 
interpretados semelhantemente. (2002, online). 

 

Conforme dito no capítulo anterior, a técnica do levantamento do véu 

somente poderá ser utilizada nos casos previstos em lei e sempre como medida 

extrema, excepcional. 

Deve-se relembrar, por oportuno, que a desconsideração da personalidade 

jurídica de dará no meio judicial – palco onde tal instituto será gravado pelo devido 

processo legal, o contraditório e ampla defesa – a ser decretada, ao óbvio, por um 

magistrado.  

A despersonificação da pessoa jurídica, portanto, é o ato de se 

desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa, fazendo com que os sócios 

respondam pelas dívidas da sociedade, permitindo que o credor busque diretamente 

no patrimônio dos sócios a satisfação da obrigação que não pode ser atendida pelo 

patrimônio da empresa, caso esta possua condições próprias para honrar seus 

compromissos. 
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Repise-se: O art. 50, do Código Civil, dispõe sobre a possibilidade em se 

desconsiderar a personalidade, em caso de abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado 
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz 
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas 
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

 

O magistrado, por sua vez, deve acautelar-se quando da dosimetria dos 

efeitos emanados por tal decisão, vez que, no termos do Enunciado n.º 7, da 

Jornada de Direito Civil, só se aplica a desconsideração quando houver a prática de 

ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam 

incorrido. (BRASIL, online) 

Ressalta-se, por mais uma vez, o conteúdo do enunciado n.º 51, da Jornada 

de Direito Civil, o qual explica que a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica fica positivada no Código Civil, mantidos, contudo, os parâmetros existentes 

nos microssistemas legais e na construção jurídica sobre o tema. 

  Entretanto, para que o magistrado determine a desconsideração na seara 

tributária, torna-se necessário ir além dos requisitos trazidos pela lei civil, haja vista 

que o Código Civil simplesmente consagrou princípios norteadores sobre a matéria, 

não bastando, para a ordem, que o magistrado se atenha aos regramentos civilistas. 

 Pode-se afirmar, portanto, que a natureza do caso regerá o enquadramento 

da despersonificação, aplicando-se ao deslinde, o regramento próprio envolvido na 

matéria, segundo o digesto processual civil. 

Mas a medida, na seara tributária, não é de fácil aplicação. Antes, o juiz 

levará em consideração questões objetivas, trazidas pela lei civil e, de outro turno, 

considerará também os requisitos impostos pela lei tributária. Tudo em prol da 

harmonização dos institutos, com fundamento na teoria do diálogo das fontes, 

produzindo-se, com isso, uma mesclagem de conceitos. 

Na seara tributária, além de o magistrado se pautar pelos padrões 

norteadores da lei civil sobre o tema, deve-se levar em conta a aferição dos 
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elementos autorizadores da medida contidos no art. 135, do Código Tributário 

Nacional. 

Nesse viés, deverá o pedido ser bem instruído com provas da 

individualização do sujeito responsável. Outrossim, o magistrado precisará estar 

convencido de que o administrador praticou dolosamente os atos faltosos, agindo 

com excesso de poder, excedendo os limites estipulados pelo estatuto ou contrato 

social da empresa – ou seja, agindo além do autorizado –, ou infringindo disposições 

legais que, por conseguinte, impliquem na ocorrência dos fatos jurídicos tributários. 

Ademais, precisa-se vislumbrar a incapacidade de a pessoa jurídica honrar 

seus compromissos com seu próprio patrimônio, conforme diga o regramento civil, 

vez que o lançamento do crédito tributário deve ser efetuado contra a própria 

sociedade empresarial, pelo Fisco. 

Para Maria Lúcia Aguilera sobre o tema, a pessoa jurídica deve ser 

responsabilizada em primeiro lugar. 

Relevante destacar novamente que todos os atos praticados pelos 
administradores, inclusive com excesso de poderes, foram praticados 
em nome da pessoa jurídica. Então, perante terceiros e até prova em 
contrário, com fundamento na teoria da aparência, é a pessoa 
jurídica que deve responder pelos atos praticados. (FERRAGUT; 
NEDER, 2007, p. 137). 

 

Portanto, utilizando-se como exemplo uma ação executiva proposta pelo 

Fisco, esta deverá ter como parte executada a pessoa jurídica e não o executor do 

ato considerado faltoso.  

No deslinde da demanda, caso fique evidenciada a falta de meios da 

empresa em honrar a obrigação ensejada pela conduta do agente executor e, 

restando comprovada a prática da conduta por parte de determinado sócio agora 

individualizado dentro do universo da empresa, o magistrado poderá desconsiderar 

a personalidade para atingir estritamente o patrimônio pessoal desse agente. 

Fundamental, portanto, a produção das provas no âmbito processual para a 

concessão da medida. 
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Nessa linha, pode-se concluir que a legislação tributária elegeu a Teoria 

Maior da disregard theory, em sua concepção subjetivista, vez que, segundo André 

Luiz Santa Cruz Ramos, somente será autorizada depois de preenchidos os 

requisitos legais, exigindo-se para sua efetivação, a prova cabal, inequívoca da 

atuação dolosa dos sócios em detrimento dos credores da sociedade (elemento 

subjetivo).  (2009, p. 326). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se, após detalhada análise sobre o tema, pela viabilidade em se 

desconsiderar a personalidade das pessoas jurídicas na responsabilidade tributária, 

mas desde que atendidos previamente certos requisitos contidos em nosso 

ordenamento jurídico.  

Sabe-se que o atributo conferido por lei às pessoas jurídicas autorizando-as 

a se obrigarem perante terceiros, foi uma conquista. A idéia da personalidade 

jurídica investida às empresas – e, portanto, distinta das de seus criadores – tornou-

se patente face à independência que as mesmas necessitam quando da celebração 

de suas relações jurídicas. 

Mais que isso. Com o reconhecimento da personalidade das pessoas 

jurídicas, também foram reconhecidos certos direitos fundamentais outrora somente 

aplicados às pessoas naturais, como a preservação de sua imagem, nome e sua 

dignidade. 

Detentora, portanto, de personalidade, as pessoas jurídicas podem se 

obrigar perante terceiros, mas também serem responsabilizadas pelos seus atos 

perante a sociedade, caso utilizem a personalidade jurídica de forma abusiva e 

fraudulenta, ocasionando prejuízos a terceiros.  

Hodiernamente, contudo, com o reiterado uso indevido da personalidade 

jurídica, tornou-se necessária, em determinadas ocasiões, desconsiderá-la em prol 

de um equilíbrio, afetando diretamente os bens dos sócios. Contudo, torna-se 

necessário buscar certos regramentos sobre a matéria, trazidos por outras 

ramificações do direito, pelas doutrinas e pelos tribunais.  



 

 

 VOL. 03  N. 03  JAN./JUN. 2018 

 

 

91 
 

A despersonificação da pessoa jurídica, portanto, é o ato de se 

desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa, fazendo com que os sócios 

respondam pelas dívidas da sociedade, permitindo que o credor busque diretamente 

no patrimônio dos sócios a satisfação da obrigação que não pode ser atendida pelo 

patrimônio da empresa, caso esta não possua condições próprias para honrar seus 

compromissos. 

Surge-se então, no afã de se legitimar a desconsideração da personalidade, 

a Teoria Maior, em sua acepção objetiva e subjetiva, e a Teoria Menor como já 

outrora argumentado. 

Sabe-se que a desconsideração da personalidade das pessoas jurídicas foi 

elaborada face aos abusos praticados por sócios desonestos que insistem em 

desonrar seus compromissos. Pode-se, ainda, dizer que o instituto em comento veio 

para viabilizar a responsabilidade de quem faltou com o cumprimento de suas 

obrigações.  

Na seara tributária não poderia ser diferente. Como é notório, depois de 

praticado o fato gerador, nasce a obrigação tributária cujo objeto é o pagamento do 

tributo ou penalidade pecuniária, extinguindo-se juntamente com o crédito dela 

decorrente, nos termos do art. 113, §1º, do Código Tributário Nacional. 

No entanto, a violação da regra acima exposta dá origem à responsabilidade 

tributária, justamente pelo inadimplemento da obrigação. 

Ressalte-se que o CTN, mais precisamente em seu art. 135, não faz 

referências à desconsideração da personalidade da pessoa jurídica propriamente 

dita para se atingir os bens dos sócios. Como bem observa Daniel Augusto Hoffman, 

trata-se de responsabilidade por substituição, onde o responsável passa a figurar no 

polo negativo de uma relação jurídica com o Estado. 

Contudo, embasado na interdisciplinariedade das ramificações do direito, 

verdadeira manifestação do diálogo das formas, pode-se vislumbrar a possibilidade 

em se mesclar diretrizes tracejadas pelo Direito Civil e, somada às peculiaridades 

condizentes à matéria tributária, aplicar a desconsideração para facilitar o equilíbrio 

entre as relações jurídicas, em prol do adimplemento das obrigações tributárias. 
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Mas a aplicação do instituto na órbita tributária não é de toda fácil. Para 

tanto, deve-se realizar verdadeiro trabalho hermenêutico sobre o disposto no art. 

135, do CTN, para a adoção da desconsideração em caráter extremo e excepcional, 

pelo magistrado. 

Nesse exercício de interpretação, deve-se concluir que o art. 135 determina 

que o fato ilícito resulte da obrigação tributária, devendo o mesmo ocorrer antes da 

existência da obrigação e, ainda, somente após verificada a presença dos elementos 

subjetivo, pessoal e fático para a aplicação da desconsideração. 

Quanto ao elemento subjetivo, tem-se o “dolo” investido na conduta 

cometida com excessos de poderes pelos sócios. O elemento pessoal, considerado 

essência da responsabilidade, diz respeito à figura do sujeito responsável pelo 

crédito tributário, qual seja, o executor material, partícipe ou mandante da infração. 

E, por fim, o elemento fático, consubstanciado no excesso de poder e infração à lei. 

Salienta-se que o simples descumprimento da obrigação tributária principal, 

como o não pagamento do tributo, sem dolo ou fraude, representa apenas mora da 

empresa, e não infração legal, equiparando-se a mera presunção de infração à lei 

pelo gestor da pessoa jurídica.  

Assim, pode-se concluir que somente as infrações legais consideradas 

graves serão passíveis de responsabilização pessoal, podendo-se considerá-las 

como todo ato de gestão – portanto vinculado ao controle administrativo da 

sociedade – e cujo desrespeito enseja a concreção de fatos jurídicos tributários. 

Por oportuno, ressalta-se que tais elementos precisam estar cabalmente 

demonstrados quando da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o 

que acaba por corroborar a grande importância das provas. 

Daí porque se conclui que a legislação tributária elegeu a Teoria Maior da 

disregard theory, em sua concepção subjetivista, vez que somente autorizada após 

preenchidos os requisitos legais, exigindo-se para sua efetivação a prova cabal e 

inequívoca dos elementos subjetivo, pessoal e fático, bem como a incapacidade de 

a pessoa jurídica honrar seus compromissos com seu próprio patrimônio. 

Assim, conforme demonstrado no desfecho argumentativo, a doutrina e a 

jurisprudência reconhece a aplicação da medida despersonificante em caráter 
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excepcional, face a necessidade de se responsabilizar os reais responsáveis pelos 

atos lesivos nas relações contributivas.  
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RESUMO: O presente artigo analisa a saga Harry Potter. Para tanto, como metodologia, foi 
realizada leitura e fichamentos de livros, artigos e reportagens, bem como a leitura e análise 
dos sete livros que compõe a saga. O artigo, primeiramente, conceitua e trata da 
importância da leitura, focando-se na saga Harry Potter,e do porquê da obra inserir-se no 
conceito de contemporâneo, de sua importância, devido aos valores mostrados nas obras e 
das razões de seu sucesso. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura infantojuvenil. Literatura contemporânea. Harry Potter. 
Importância da leitura.  

 

ABSTRACT: The present article analyze the saga Harry Potter. As methodology, it was 
made read and registration of the books, articles and reports, as well as reading and analysis 
of the seven books that make up the saga. The article, first conceptualizes  and treats of the 
importance of literature, focusing in the saga Harry Potter, and for why of the book to insert in 
the concept of contemporary, of your importance, values shown in the books and the 
reasons of your success.  

KEY-WORDS: Children and youth literature. Contemporary literature. Harry Potter. 
Importance of the reading.  

 
INTRODUÇÃO 

O artigo analisa a saga Harry Potter, focando-se mais detalhadamente no 

primeiro livro: "Harry Potter e a Pedra Filosofal". Para tanto, o artigo conceitua e trata 

da importância da leitura e da literatura infantojuvenil contemporânea, conceitua 

literatura contemporânea e porque a saga Harry Potter está inserida neste tipo de 

literatura, bem como traz questões relacionadas a valores e atitudes vistas em 

personagens e ações da saga Harry Potter, visto que estes aspectos ajudaram a 

alavancar o sucesso das obras.  

Foi realizado um levantamento bibliográfico, em textos que mostram os 

valores e atitudes assinalados nas histórias dos livros analisados, que apontem  a 
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importância e o porque de tanto sucesso da saga Harry Potter, e dos valores 

mostrados nas histórias dos livros. Visando responder a algumas questões como: 

De que trata o livro? Por que tem tantos adeptos? Quais são seus valores e 

atitudes? - foi realizada uma pesquisa documental e bibliográfica; a análise literária 

do primeiro livro da saga Harry Potter; e a elaboração de fichamentos . A pesquisa 

documental/bibliográfica foi realizada em Bases de Dados, sites e periódicos 

diversos,  através dos assuntos Harry Potter, literatura contemporânea infantojuvenil 

e literatura contemporânea ficcional.O artigo também é baseado na leitura dos livros 

da saga. 

Importância da leitura 

Leitura, de acordo com os PCN's - Parâmetros Curriculares Nacionais  

(2001), é conceituada como "um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo 

de construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu 

conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a língua: 

características do gênero, do portador, do sistema de escrita, etc."(PCN, 2001, p.41).  

De acordo com o site Educar para Crescer,a pessoa que lê é beneficiada em 

vários sentidos: aprende melhor, se comunica melhor, pronuncia melhor as palavras, 

desenvolve a criatividade e a imaginação;desenvolve o repertório; liga o senso 

crítico; amplia o conhecimento geral; aumenta o vocabulário; estimula a criatividade; 

emociona e causa impacto; facilita a escrita. A leitura, portanto, traz diversas 

vantagens.  

A saga Harry Potter 

A saga Harry Potter foi escolhida devido ao seu grande sucesso. Os livros 

refletem uma complexidade de valores e de atitudes, é uma leitura fácil, prazerosa, 

dinâmica, e, apesar de ser um enredo ficcional,pode, a todo o tempo, ser associado 

à realidade. Além de ter uma rica mitologia (seres fantásticos misturados), consegue 

inserir-se na modernidade, pois trata de assuntos atuais e presentes na vida de 

jovens, tem uma forte intertextualidade com outros tipos e gêneros literários, e 

trazem, ainda, temas universais e ritos de passagem (morte, separação, busca de 

identidade, o medo, a coragem, a amizade, a vingança, etc.). As personagens da 

série também são complexas, como as pessoas realmente são. Isto pode ser 
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evidenciado numa fala de J.K. Rowling - autora da obra Harry Potter - em uma 

entrevista para o site "Accio Quote" (entrevista traduzida para o português pelo site 

Poterrish, um fã-clube de Harry Potter):  

Os livros da série Harry Potter devem ser cheios de surpresas, mas 
eu tentei ter certeza de que elas fossem explicadas de uma forma 
realista. Os personagens podem agir sem caráter e mostrar facetas 
escondidas, porque é isso que as pessoas fazem, de tempo em 
tempo. (ROWLING, 2007). 

Na mesma entrevista, Rowling diz: 

O que estou querendo mostrar aqui é o fato de que nossas escolhas 
mostram mais quem realmente somos que nossas habilidades. Isso 
é trazido na diferença entre Harry e seu arqui-inimigo, Tom 
Riddle.[..]. nos livros de Harry você vai para dentro de um mundo 
onde pode ver se, por acaso, pertence a ele. Muito do humor vem 
das colisões entre o mundo mágico e os nossos mundos.(ROWLING, 
2007) 

No trecho acima, fica claro o conceito de intertextualidade – uma das 

características da literatura contemporânea – através da colisão entre realidade e 

ficção. A todo tempo, nos livros, também são mostrados bons valores e lições. No 

trecho acima, por exemplo, a autora diz que são nossas escolhas que mostram 

quem somos, e dá um exemplo, comparando Harry Potter e Tom Riddle (Voldemort). 

Cada um deles, escolheu um caminho diferente a seguir, apesar dos dois terem 

muitas coisas e habilidades em comum. A questão dos bons valores foram 

confirmados pela própria autora em entrevista à Accio Quote:  

Meus livros são mais morais ultimamente. Uma palavra antiquada, 
mas lá vai. Eles não são moralistas, mas há com frequência um 
subtexto bom-versus-mau. Eles não são absolutamente ‘preto e 
branco’, entretanto. Harry quebra um monte de 
regras.[...](ROWLING, 2007). 

No trecho acima, Rowling diz da moralidade em seus livros, contudo, não há 

um maniqueísmo como ocorre com os contos de fada, pois os personagens da saga 

não são iguais o tempo inteiro. Apesar de ter personagens bons e personagens 

maus, regras são quebradas por pessoas corretas, por exemplo. De acordo com 

John Pazdziora, crítico literário e acadêmico da Universidade de St. Andrews, ao 

falar sobre a série Harry Potter diz, em entrevista para o jornal The Guardian:  

Esses são os livros mais importantes de uma geração inteira de 
leitores. Em 100, 200 anos, quando estudiosos quiserem entender o 
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início do século XXI, quando quiserem entender o caráter e a cultura 
da geração que acabou de entrar na idade adulta, é certo que eles 
vão olhar para os livros de Harry Potter.[...] Temos cerca de 50 
críticos acadêmicos sérios falando sobre esses textos; cada um está 
encontrando algo diferente sobre o que falar [...] e mal arranhamos a 
superfície da riqueza e complexidade do que realmente é um 
significante texto literário infantil.(PAZDZIORA, 2012). 

No trecho acima, é possível se ter uma ideia da relevância que a saga Harry 

Potter tem no meio acadêmico, pelo fato de vários críticos literários estarem 

pesquisando e debatendo acerca das obras, devido à sua riqueza literária.  

Segundo Nakagome (2015, p.432) 

[...] vemos que Harry Potter se insere nessa "reflexão de atualidade". 
Para além dos muros da fantasia, o personagem Harry vive embates 
reais, enfrentando o perigo de crescer sozinho, recebendo 
informações novas e responsabilidades maiores a cada dia que 
passa e trazendo dentro do si o embate sobre qual lado é melhor 
seguir. Nesse sentido, podemos considerá-lo como reflexo e 
emblema do sujeito contemporâneo.(NAKAGOME, 2015, p.432). 

De acordo com Nakagome, nos livros da saga há muita realidade cotidiana: 

responsabilidades, escolhas, embates, sendo assim um reflexo do sujeito 

contemporâneo.  

A literatura contemporânea 

 A literatura contemporânea é uma literatura que mantêm uma relação de 

deslocamento com o seu tempo, ou seja, é um compromisso com o seu próprio 

tempo, mas também conseguir mirar tempos remotos. O contemporâneo é aquilo 

que se escreve no presente.  Contemporâneo é uma confluência entre passado e 

presente; é portanto, algo muito visto na Saga Harry Potter, que são histórias do 

tempo presente, de um garoto que perdeu seus pais, mora com os tios e descobre 

que é um bruxo muito poderoso, que quase matou o pior bruxo das trevas 

(Voldemort). A história mostra seu cotidiano, na casa dos Dursley durante as férias, 

e em Hogwarts, a escola de bruxos, e suas aventuras e desventuras junto com seus 

amigos, mas a trama central é destruir Voldemort, portanto, apesar de estar no 

tempo presente, a história sempre volta ao passado, quando os pais de Harry foram 

mortos, quando Voldemort teve sua ascensão e queda e seu retorno (e novamente 

queda), nas mãos do mesmo bruxo: Harry Potter. Além disso, a obra insere-se na 
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contemporaneidade pelo fato não seguir um único estilo, mas sim de misturar vários 

gêneros literários: fantasia, ação, romance policial, contos clássicos, mitologia, ou 

seja, pela fato de ser intertextual.  

A origem da saga 

O primeiro livro da saga, Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi escrito por 

Joanne Kathleen Rowling, entre 1990 e 1995. A ideia do livro, surgiu numa viagem 

de 4 horas de trem, para Londres, em 1990. Com a ideia em mente, Rowling 

começa a escrever seu primeiro livro numa cafeteria em Edimburgo, na Escócia, 

com sua filha, ainda bebê no carrinho ao seu lado. Rowling, na época, era 

divorciada, criando uma filha pequena, recebia ajuda estatal e tinha problemas de 

depressão. Rejeitado por 12 editoras, seu primeiro livro foi aceito e publicado pela 

editora Bloomsbury, na Grã-Bretanha, em 1997. 

Harry Potter e Pedra Filosofal: Uma breve análise 

O primeiro livro da saga “Harry Potter e a Pedra Filosofal, mostra Harry em 

seu cotidiano, na casa de seus tios, os Dursley (mora com os tios pois seus pais 

morreram), é maltratado por seus tios e seu primo, usa roupas esfarrapadas, dorme 

num pequeno quarto embaixo da escada e não tem amigos. Mal sabe que é um 

bruxo, e na verdade, um bruxo famoso, responsável pela suposta morte de 

Voldemort, o pior bruxo das trevas que já existiu. Quando completa 11 anos de 

idade, Harry descobre que é um bruxo, devido a visita de Hagrid, o guardião das 

chaves de Hogwarts (a escola de magia e bruxaria onde Harry estudará). Com a 

visita de Hagrid, Harry descobre sua verdadeira identidade: é um bruxo muito 

conhecido, que enfrentou um bruxo temido, perdeu seus pais, ambos bruxos, por 

causa de Voldemort. No caminho para Hogwarts, Harry conhece Rony Weasley e 

Hermione Granger, que se tornarão seus melhores amigos e aliados na luta contra 

Voldemort e os Comensais da morte. Harry e seus amigos também fazem amizade 

com Hagrid, e é por intermédio dele que descobrem sobre a Pedra Filosofal. Nesse 

primeiro livro, ainda, Harry faz um inimigo que o será por toda a saga: Draco Malfoy. 

Descobre ainda seu talento para o quadribol (esporte praticado em vassouras, pelos 

bruxos), fica sabendo quem eram e como seus pais morreram, derrota um trasgo e 

tem sua primeira luta com Voldemort, no qual sai vencedor.   
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Temos, nesse primeiro livro, a busca pela identidade: um trouxa (trouxas 

são, no livro, uma referência àqueles que não são bruxos, que não tem o poder da 

magia) sem amigos, com uma família que o maltrata, e que descobre ter poderes 

mágicos e que é muito conhecido e admirado no mundo bruxo. Além da busca de 

identidade, temos 2 ritos de passagem: Um no aniversário de 11 anos de Harry, 

onde recebe a visita de Hagrid e descobre quem é e quem foram seus pais: 

- Eu sei alguma coisa – falou. Sei, sabe, matemática e outras coisas.  

Mas Hagrid dispensou-o com um abano de mão e disse: 

- Do nosso mundo, quero dizer. Seu mundo. Meu mundo. O mundo 
dos seus pais. 

- Que mundo? (p.41). 

 
Na passagem acima, vemos a falta de conhecimento de Harry sobre sua 

verdadeira identidade, ao conversar com Hagrid, que achava que Harry já sabia de 

toda a verdade.  

- [...] Harry, você é um bruxo. 

[...] 

- Eu sou o quê? – ofegou Harry 

- Um bruxo, é claro – repetiu Hagrid [...] -, e um bruxo de primeira, eu 
diria, depois de receber um pequeno treino. Com uma mãe e um pai 
como os seus, o que mais você poderia ser? E acho que já está na 
hora de ler a sua carta. (ROWLING, 2015, p.42) 

 

A carta diz sobre a vaga de Harry na Escola de Magia e Bruxaria de 

Hogwarts. O outro rito de passagem acontece quando, já em Hogwarts, é 

selecionado pelo chapéu seletor para a casa Grifinória (Hogwarts tem 4 casas, cada 

um criado por um antigo diretor da escola, quando de sua abertura, e com 

características específicas). São elas: “- Grifinória: Ousadia; coragem e princípios. - 

Sonserina: Astúcia e ambição. Usam quaisquer meios para atingir os fins.  - Lufa – 

Lufa: Justos, leais e amáveis. - Corvinal: Inteligência e sabedoria. Mente sempre 

alerta”. 
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A escola, como qualquer outra, tem suas disciplinas e dá pontos para as 

casas, quando os alunos acertam e tiram pontos quando erram, dando aí a 

mensagem de um sistema educacional: seus acertos serão compensados: 

As quatro casas chamam-se Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e 
Sonserina. Cada casa tem sua história honrosa e cada uma produziu 
bruxos e bruxas extraordinários. Enquanto estiverem em Hogwarts 
os seus acertos renderão pontos para sua casa, enquanto os erros a 
farão perder. No fim do ano, a casa com o maior número de pontos 
receberá a taça da casa, uma grande honra. (ROWLING, Harry 
Potter e a Pedra Filosofal, 2015, p.86) 

 
A pedra filosofal, presente no primeiro livro, é um objeto de poderes 

alquímicos, que transforma metal em ouro e dá vida eterna ao seu dono. É a chave 

deste livro, já que a pedra possibilita o retorno de Voldemort, que até então, estava 

muito fraco, mas com a pedra, se tornará forte e imortal. Harry é o responsável em 

evitar que isso aconteça. Como a pedra filosofal está muito bem guardada, é preciso 

que Harry passe por algumas provas antes de chegar até a pedra e protegê-la, que 

são: Passar pelo cão de três cabeças, passar pelo visgo do diabo, pegar a chave 

voadora certa usando a vassoura de bruxo, ganhar um jogo de xadrez onde as 

peças são vivas e matam umas as outras, e descobrir, através de charadas, qual a 

bebida o fará atravessar o fogo/não morrer. Tudo isso para enfrentar Voldemort e 

recuperar a pedra filosofal.  

Em todas as etapas, assim como em tudo o que faz nos 7 livros da série, 

Harry tem a ajuda e o apoio de dois amigos: Rony e Hermione. Eles são a imagem 

da amizade verdadeira e da lealdade.   

Harry Potter: O segredo do sucesso 

O livro, escrito há mais de vinte anos, tem grande sucesso até hoje. O 

motivo, além da grande publicidade feita em cima das obras (e, por isso, ser 

considerada uma cultura de massa), deve-se a forma como a obra foi produzida, 

tanto a linguagem utilizada, simples e de fácil compreensão, mas não infantil e pobre 

em termos; agrada a todos. Além disso, seu enredo mistura fantasia e realidade: 

magia, seres mitológicos, poderes mágicos; mas sempre mostrando aspectos da 

realidade, do cotidiano de todos: a escola, o estudo, as responsabilidades diárias, a 

passagem da infância para a adolescência, a maturidade, a amizade, o amor. Em 
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todos os livros, o ponto central é a destruição de Lord Voldemort, um bruxo das 

trevas, que já causou muitas mortes e sofrimentos. Tal destruição deve ser feita por 

Harry Potter. Em todos os livros da saga, Voldemort, que estava muito fraco, vai se 

fortalecendo, e sendo derrotado sempre por Harry Potter. Apesar desse tema 

central, em cada livro várias coisas acontecem, dando uma maior riqueza ao enredo.  

De acordo com Bezerra (2012, p.60),  

São muitos os elementos que tornam a série protagonizada pela 
personagem Harry Potter um sucesso da literatura de massa. A narrativa 
mistura um clima de mistério, suspense, entretenimento e apela a diversos 
gêneros textuais – lírico, narrativo, jornalístico, fílmico, publicitário, infantil – 
ao agradar adultos e crianças. É nesse enredo de aventuras que Harry 
Potter vai avançando, ora se auto-questionando, ora enfrentando 
corajosamente o seu destino como um herói reprogramado pelos 
dispositivos na moderna sociedade de massa. (BEZERRA, 2012, p.60) 

Pelo trecho acima, vemos a riqueza da narrativa de Harry Potter, que 

mistura diversos gêneros textuais. Nesse enredo, Harry Potter, personagem 

principal, é um herói que enfrenta seu destino e que, a cada livro se auto-questiona 

e amadurece, como um herói programado pelos dispositivos da moderna sociedade 

de massa.  

Isabelle Smadja (2004, p. s/n, apud BEZERRA, 2012), crítica literária e 

autora do livro “Harry Potter – As razões do sucesso”, afirma que o livro possui 

elementos antigos e de interesse para a humanidade, como lendas, mitologia, 

relatos bíblicos, ou seja, assuntos relacionados à fantasia, com os quais os primeiros 

leitores infantis nem sempre sabem lidar.  

De acordo com Valente ([200-], p.4):  

Com todos esses elementos fantásticos presentes em um único livro, 
administrados de forma magistral pela autora e um narrador que 
mantém seu discurso próximo de seu público leitor, fica fácil entender 
como essa história surpreendeu sua editora e rapidamente excedeu 
suas vendas em mais de 500 exemplares inicialmente produzidos 
pela Bloomsbury. Ainda, justificasse o sucesso que houve antes de 
envolver um planejamento grandioso de marketing. (VALENTE, [200-
], p.4) 

Para Valente, portanto, o sucesso do livro deu-se antes mesmo de um 

planejamento de marketing, pelo fato da presença de elementos fantásticos e de 

uma linguagem fácil a apropriada.  
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Christofoli (2008), diz que, “apesar de utilizar parágrafos longos, a linguagem 

utilizada em Harry Potter é coloquial, lúdica, com uma sucessão de acontecimentos 

fantásticos criando um ritmo acelerado na narrativa tão presentes no cotidiano atual 

das crianças e jovens do nosso tempo.” 

Segundo Pelisoli (2006, p.18), ao falar do sucesso da obra em quantidade e 

vendas, e que, por isso entrou para a História da Literatura Infantojuvenil, diz sobre a 

saga:  

Harry Potter, a série de Rowling, já ultrapassou algumas fronteiras: 

suas narrativas conquistaram leitores de várias idades, foram 

traduzidas em 62 idiomas, publicadas e reeditadas em vários países 

e já venderam mais do que qualquer clássico da literatura. São 

campeãs de referência nos websites de busca na internet e citadas 

nas mais diversas mídias: desenhos animados, histórias em 

quadrinhos, filmes, músicas, livros. Nesse sentido, já entrou para a 

História da Literatura Infanto-Juvenil. Resta-nos aguardar a 

passagem do tempo e a inconstância da memória 

humana.(PELISOLI, 2006, p.18).  

 
No artigo “Os sete segredos de Harry Potter”, da Revista Super Interessante, 

o escritor Luís Augusto Fisher (2003) diz das razões do sucesso da saga. Um deles 

é a escola como microcosmo. Em Hogwarts, nascem amizades para a vida toda; 

aprende-se o valor do estudo, conhece-se a confiança e a traição, assim como em 

todas as escolas. O segundo ponto citado pelo autor é a Realidade Fantástica, ou 

seja, a visão mágica do mundo, onde os alunos aprendem a voar em vassouras, a 

fazer poções e dizer encantamentos. Para o autor, a série não arranca o leitor do 

solo da realidade para inseri-lo na fantasia, mas sim, combina cotidiano e fantasia. A 

questão do tempo, mistura o moderno e o milenar “[...]por um lado, o tempo é denso 

e tem aspecto ancestral, porque lida com lendas e sabedoria milenares; por outro, 

está focado numa vida apenas, a de Harry, e por isso tem aspecto moderno[...]”. 

Para o escritor,  “J.K. Rowling é suficientemente respeitosa com o leitor, assim como 

adequadamente artística, para não cair em dualidades simples, que coloquem de um 

lado todo o Bem e, de outro, todo o Mal.” Para o escritor, tem ainda a jornada do 

herói: 

O herói, na Grécia antiga ou em Hogwarts, começa sua história por 
acaso. Está vivendo a vida medíocre que lhe cabe quando algo 
inesperado acontece: um chamado, um acidente, uma visão. Sente 
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que está sendo convocado a uma jornada, mas resiste; finalmente, 
cede. Resolve ir ao encontro do problema, arrostando perigos, 
descendo aos infernos, combatendo medos e inimigos. Em certos 
momentos, terá o auxílio de um sábio, que lhe oferece conselhos, 
advertências e até algum carinho, mas que não pode viver por ele. O 
herói se compenetra de sua missão individual e inescapável; passa 
pelos obstáculos usando seus dons naturais e aprendendo com a 
experiência; torna-se humilde e sábio, sobrevive e começa a 
empreender a viagem de volta. Depois de muito tempo, chega ao 
ponto de onde tinha saído, sendo reconhecido pelos seus. Torna-se, 
finalmente, um herói, o que tem a posse de dois mundos.(FISHER, 
2003).  

 

 A saga infanto-juvenil, Harry Potter, escrita por Joanne Kathleen Rowling, 

teve seus sete livros publicados ao longo de dez anos, de 1997 a 2007; foi traduzida 

para mais de 60 idiomas e vendeu, até 2011, cerca de 600 milhões de exemplares.  

A saga deu origem a oito filmes (o sétimo livro foi dividido em parte 1 e parte 2). De 

acordo com Barreto (2015), “apesar de ser classificada como infanto-juvenil, a série 

foi capaz de alcançar crianças, adultos e idosos em diversas partes do mundo.” 

(2015, p.11).  

Segundo Pitta (2006, p.125), “As aventuras de Harry Potter já foram 

traduzidas para 60 idiomas — incluindo línguas ditas mortas como o grego clássico, 

o latim e o gaélico”. Ainda segundo a autora (2006, p.140),  

Ao situar as aventuras de Harry Potter em um ambiente escolar, 
Rowling realiza um intertexto de ordem contextual que, por 
identificação, uma vez que a escola é o ambiente por excelência da 
criança, é responsável, em grande parte, pelo sucesso da obra junto 
ao público infantil. É em Hogwarts que Harry — como qualquer 
criança de carne e osso — aprende a conviver com a ideia de 
coletivo, descobre o valor da amizade, reconhece a importância do 
estudo, enfim, aprende as regras básicas do jogo humano, 
ensaiando para a vida adulta.(PITTA, 2006). 

 

Vê-se, no trecho acima citado, que um dos motivos de sucesso da saga, 

para Pitta, é o fato da identificação do leitor com a obra, ao inserir a maior parte dos 

acontecimentos num ambiente comum a crianças e jovens em grande parte de suas 

vidas: a escola, e a importância desse espaço na vida.  

Valores e atitudes e a questão do contemporâneo 

O livro, apesar de ser uma luta do bem contra o mal, não se torna 

maniqueísta, como os contos de fadas populares, já que, como as pessoas do 
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“mundo real”, as personagens tem suas qualidades e defeitos e seus altos e baixos, 

portanto, apesar de terem características que os definem sempre (por exemplo: 

Hermione estudiosa e responsável, seguidora das regras). 

De acordo com Bezerra, ao falar em qualidades heróicas, (2012, p.61),  

a grande chave da história atualizada é enredar todas as 
preocupações que afligem grande parte da população sem ser 
superficial , possuindo, porém, maior profundidade nos escritos e 
pensamentos. A partir do primeiro livro, Harry Potter e a Pedra 
Filosofal, a personagem principal deixa de ser um garoto que morava 
de favor na casa dos tios, onde era constantemente maltratado, e 
passa a ser um dos bruxos mais conhecidos e amados da história da 
magia e, agora, seu futuro só depende dele mesmo, de suas próprias 
ações e potencialidades. A personagem principal centra-se nas 
próprias qualidades heróicas, à semelhança do leitor personagem, a 
explorar o mundo fantástico dos games e dos enigmas instruídos 
pela magia. (BEZERRA, 2012, p.61) 

Além da paciência e da força de vontade, a amizade e o amor são valores 

bem presentes na saga. Segundo Bezerra (2012, p.81), “a força do amor salvou 

Harry Potter do ataque de Voldemort quando ainda era bebê, e, agora, Harry Potter 

morre para salvar a vida daqueles que ama”. Foi o amor de Lilian, mãe de Harry 

Potter, quem o salvou da morte, por Lord Voldemort, quando bebê: 

Sua mãe morreu para salvá-lo. Se há uma coisa que Voldemort não 
pode entender é o amor. Ele não compreende que um amor tão 
grande como sua mãe teve por você deixa sua própria marca. Não é 
uma cicatriz ou um sinal visível,... mas por ter sido amado tão 
profundamente, será certa uma proteção permanente, mesmo que a 
pessoa que tanto tenha amado haja morrido. Por isso Voldemort não 
pôde atingi-lo. Seria uma agonia tocar uma pessoa com a marca de 
algo tão bom. (ROWILING. Harry Potter e a Pedra Filosofal, 2015). 

Além do amor, a amizade é outro valor muito mostrado entre Harry, 

Hermione e Ron, os dois melhores de Harry Potter, que sempre estão juntos 

desvendando mistérios, combatendo o mal e apoiando um ao outro no dia a dia.  

Coelho, ao falar de Harry Potter, diz: 

Espécie de consciência coletiva, e que se exprimem em uma 
linguagem simbólica de grande poder energético, que une o 
individual ao universal. São órfãos que sofrem humilhações no meio 
familiar (como a Gata Borralheira), São personagens animais 
(Príncipe Sapo, o Fera...) que ao fim de um processo de 
transformação interior, através do Amor, revelam sua natureza 
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superior (príncipe, rei...). Ou ainda, são personagens de origem 
desconhecida, vítimas do Mal e que acabam se revelando como de 
superior grandeza. Simbolicamente, essas histórias arcaicas 
apontam para o processo de amadurecimento interior, pelo qual o ser 
humano deve passar para revelar sua verdadeira personalidade. Ou 
ainda, há o arquétipo da viagem no encalço de um ideal e durante a 
qual o herói passa por vários perigos, mas é ajudado por mediadores 
mágicos. Enfim, a leitura do significado simbólico das 
aventuras/desventuras de Harry Potter pode revelá-las como uma 
verdadeira viagem iniciática. (COELHO,[200-.]) 

Do trecho acima, depreende-se que, Harry Potter, assim como diversas 

personagens dos clássicos, sofre uma grande transformação interior, devido a um 

processo de amadurecimento pelo qual passa. Esse processo deve-se ao fato de 

passar por perigos para derrotar o mal e estabelecer a paz. Isso, é claro, misturando 

aspectos cotidianos da vida de um adolescente: a escola, as amizades, o primeiro 

amor, mas tem como tema principal, nos 7 livros da série, o combate ao mal.  

Os 7 livros da saga, mostram parte da infância e de toda a adolescência de 

Harry Potter, terminando com o personagem casado e pai de dois filhos (ritual de 

passagem da adolescência para vida adulta). Acompanha todas as suas 

transformações, crises e lutos.  

De acordo com Zilberman e Silva (2008, p.56 apud Curia, 2012): 

Porque a literatura de ficção é fantasia e permite que os sonhos, a 
imaginação e o devaneio sejam elaborados. A fantasia dá forma aos 
problemas que estão alojados no coração do indivíduo. Através dela, 
o leitor percebe que sua angústia não é só sua. E, o porquê da 
identificação dos jovens com a literatura fantástica de entretenimento 
é justamente esse, a fantasia. A fantasia que dá forma 
compreensível às suas chagas por meio de ações e figuras, relações 
entre elas e saída para os problemas levantados. Assim a pessoa 
tem condições de entender suas próprias dificuldades, refletir sobre 
elas, buscar um caminho para seus dramas pessoais ou sociais. 
(ZILBERMAN E SILVA,2008) 

 

Pelo trecho acima, vemos que a leitura de fantasia permite entender, refletir 

e solucionar dificuldade reais.   

De acordo com Machado (2005, p.19):  

Apesar da entrada para o mundo dos bruxos oferecer a Harry, de 
imediato reconhecimento que ele tanto deseja – todo mundo que ele 
encontra já ouviu falar do famoso Harry Potter – ele ainda sente 
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dúvidas. Afinal, ele nada mais é do que um adolescente cheio de 
inseguranças. Os livros são típicos de três gêneros literários. Um é o 
romance de educação moral e psicológica do protagonista. Harry 
Potter vive num internato, mas também se educa na grande escola 
da vida. Outro gênero é o da busca, no qual o protagonista enfrenta 
uma série de desafios e ao passar por eles descobre um grande 
tesouro, a revelação do próprio conhecimento. O terceiro é o do 
conto de fadas, cujo personagem central é muitas vezes um órfão. 
(MACHADO, 2005) 

 

O trecho acima cita a intertextualidade, muito presente na saga Harry Potter, 

citando os gêneros: romance de educação moral; da busca e o conto de fadas. Com 

essa mistura de gêneros, o personagem Harry Potter é educado tanto na escola 

quanto na vida, na busca pelo auto-conhecimento. 

 Algumas das lições mostradas nos obras, são: 

 Discernimento: Devemos escolher nosso próprio caminho na vida, 

escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, o fácil e o difícil. No livro 

“Harry Potter e a Câmara Secreta”,  Dumbledore diz a Harry: "É a nossa 

escolha, Harry, o que mostra o que somos realmente, mais do que nossas 

habilidades".  

 Desapego: A lição do desapego fica claro quando Harry encontra o 

Espelho de Ojesed, e vê com seus pais, que já estão mortos há anos. No 

livro “Harry Potter e a Pedra Filosofal, Dumbledore explica o Espelho: 

 

O homem mais feliz do mundo será capaz de usar o espelho de 
Ojesed como um espelho normal, isto é, ele verá a si mesmo 
exatamente como ele é... Ele não nos mostra nada mais ou nada 
menos do que o mais profundo, o mais desesperado desejo de 
nossos corações... Contudo, este espelho não nos dará nem 
conhecimento nem verdade. Homens se consumiram em sua frente, 
enlevados com o que viram, ou ficaram loucos não compreendendo 
se o que viram é real ou mesmo possível. (ROWLING. Harry Potter e 
a Pedra Filosofal, 2015).  

No trecho acima, o apego a coisas materiais ou ao passado, consomem as 

pessoas, pois vivem apenas de sonhos/vontades e ilusões, estando, por isso, 

sempre frustrados, já que se esquecem de viver.  
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 Boa conduta: A boa conduta refere-se a levar a vida e fazer as ações de 

forma correta. Muitas vezes Harry transgride as regras da escola, nas 

nunca transgride os princípios morais. 

 

De acordo com o site de notícias G1, o repórter Julio Lamas (2010), em 

entrevista com o crítico e doutor em Literatura Infantil, Peter Hunt, a série Harry 

Potter talvez foi (e é) um fenômeno cultural por fornecer os valores morais que 

faltam aos nossos tempos, dentro de uma narrativa que reflete as incertezas da pós-

modernidade. Para Hunt, o livro tem  

[...] um forte apelo para o trabalho em equipe, amizade, o núcleo 
familiar, honestidade, lealdade e sacrifício, tudo em face da 
crueldade e da maldade. Quase todas essas coisas parecem atender 
uma demanda, tanto de crianças quanto de adultos, num tempo em 
que o mundo ocidental parece ausente desses elementos. Mas o fato 
da série ter sido tão comercializada e copiada pode ter diluído esse 
efeito e seu sucesso se prolonga, porque o seu marketing é bem 
feito. Eu acho que esse é o caso raro de um livro que falou com a 
necessidade das pessoas no momento exato por isso acredito que 
esse tipo de sucesso não será repetido por um bom tempo.(HUNT, 
2010). 

 

Em notícia da Revista Época, ao falar da saga Harry Potter, cita o  crítico 
inglês  Colin Duriez, estudioso de C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien, está no grupo que 
defende Harry Potter. Para ele, a série é carregada de simbolismo. E isso tem uma 
função pedagógica: os jovens aprendem ética através de noções básicas. “Do ponto 
de vista da educação, trata-se de uma façanha. Em um mundo aparentemente 
dominado por personagens seculares, a compreensão tradicional e antiga do mal é 
incorporada nessa fábula contemporânea e pós-moderna.” Na reportagem da 
Época, a obra havia sido condenada por ter relações com o paganismo e o 
ocultismo, contudo, após alguns anos, foi elogiada pelo próprio Vaticano por pregar 
bons valores: 

A corrente dos que acreditam no poder formador de Harry Potter 
parece ser mais forte. Ela inclui desde professores de escola até 
organizações cristãs, como a rede Beliefnet americana. A relação da 
série com magia e ocultismo gerou uma polarização entre os que 
viam nela mensagens éticas, até cristãs, e outros que enxergavam 
influências pagãs e agnósticas (não há Deus no mundo de Harry). 
Em 2003, o papa Bento XVI (então cardeal) condenou a série 
afirmando que sua “sedução sutil” podia “abalar a alma da 
cristandade antes que ela pudesse se desenvolver 
apropriadamente”. Seis anos depois, o jornal oficial do Vaticano, 
L’Osservatore Romano, elogiou a obra por “pregar valores como 
amizade, altruísmo, lealdade e autossacrifício.(DURIEZ, 2010). 
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A reportagem, mostra ainda, 7 lições presentes nos livros, que são: Agir com 

ética, adquirir conhecimento, lidar com a diversidade, usar a tecnologia, reconstruir a 

família, administrar a globalização e desenvolver a paciência. Para citar algumas 

dessas sete lições, em  relação ao agir com ética, as pesquisadoras Lauren 

Binnendyk e Kimberly Schonert Reichl, da Universidade de Colúmbia Britânica, no 

Canadá, mostram como os personagens da série se situam em vários estágios do 

desenvolvimento moral, tais como a obediência baseada na punição, representada 

pelo elfo Dobby; o individualismo, representado por  Draco Malfoy (inimigo de Harry), 

que, para vencer, passa por cima dos sentimentos de qualquer pessoa. O outro 

estágio refere-se a orientação interpessoal, quando o que importa são as pessoas 

amadas, característico de Ron Weasley. O quarto estágio é o da lei e da ordem, 

representado por Hermione Granger, que sempre segue as regras. O estágio mais 

elevado da razão moral é representado pelo próprio Harry, que desobedece as leis 

quando isso necessário para enfrentar um mal maior. A segunda lição, “adquirir 

conhecimento”, está clara pelo fato da maior parte da história acontecer numa 

escola, mostrando a importância dos estudos, em adquirir pontos para a casa da 

qual faz parte, em aprender poções e encantamentos, tanto para ganhar pontos 

quanto para combater os inimigos, as provas dos NOMs e NIEMs (Níveis Ordinários 

em Magia e Níveis Extraordinários em Magia) – uma espécie de vestibular. 

Partindo para a sexta lição, administrar a globalização, refere-se a presença 

de outras etnias e culturas no mesmo local (Hogwarts). O Torneio Tribuxo é um 

exemplo. Os campeões de Hogwarts disputam com outras escolas, Beauxbatons (da 

França) e o Instituto Durmstrang, de algum lugar no norte da Europa, ou noroeste da 

Rússia. Cho Chang, primeiro amor de Harry, tem aparência chinesa. Parvati Patil, 

que divide o dormitório com Hermione, é indiana.  

No livro “Além da Plataforma Nove e Meia”, Isabelle Smadja (2012, p. s/n), 

estudiosa francesa, afirma: “[...] constitui em um conto de fadas moderno, capaz de 

atualizar com competência sua função simbólica, já há muito tempo apontada por 

psicólogos como das mais benéficas na formação das crianças, ao auxiliá-las a 

elaborar as suas mais diferentes emoções e a fortalecer sua identidade”.  

A onipresença da metamorfose se dá não somente na transformação dos 

personagens, que passam do estágio da pré-adolescência para a adolescência no 
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decorrer das obras, mas também em outros elementos da narrativa, tais como, 

paredes que viram passagens, animais que se transformam em pessoas e etc. 

Através da magia os personagens vão ultrapassando as dificuldades que lhes são 

impostas. Tal qual nos contos de fadas, o leitor infantojuvenil vai se identificando 

com o texto e trazendo-o para sua realidade na tentativa de encontrar soluções para 

seus problemas e ansiedades. Bettelheim (2014), em seu livro “A psicanálise dos 

contos de fada”, diz que nas horas difíceis, jovens leitores podem encontrar conforto 

como os heróis das histórias: Esta é exatamente a mensagem que os contos de fada 

transmitem à criança de forma múltipla: que uma luta contra dificuldades graves na 

vida é inevitável, é parte intrínseca da existência humana, mas que se a pessoa não 

se intimida e se defronta de modo firme com as opressões inesperadas e muitas 

vezes injustas, ela dominará todos os obstáculos e, ao fim, emergirá vitoriosa  

No site Saraiva Conteúdo, em entrevista com Frini Georgakopoulos, 

jornalista e mediadora do Clube do Livro Saraiva, no Rio de Janeiro, entre os 

motivos que colocaram Harry Potter em primeiro lugar na preferência de tanta gente 

está o fato de J. K. Rowling ter escrito uma obra que tanto crianças quanto 

adolescentes pudessem ler e entender. “Os temas abordados remetem a várias 

idades, não é algo exclusivo para o público infantil. É uma saga que faz os leitores 

se apaixonarem pelo simples prazer de ler”. A saga, que trata de tolerância, 

amizade, estudos e ética, captaram as necessidades da juventude moderna e criam 

valores e respostas aos principais dilemas comuns aos jovens. Na mesma 

reportagem da Saraiva, em entrevista com Maria Aparecida de Souza, especialista 

em literatura infantojuvenil, a série é repleta de simbolismos e permite integrar o 

mundo fantástico criado pela autora à realidade de cada um dos leitores. Além 

desse paralelo com o cotidiano,para Maria Aparecida “[...] o fenômeno Harry Potter 

incentivou a leitura entre jovens e serviu de inspiração para escreverem mais ou 

mesmo destinarem blogs a tópicos relacionados às temáticas que envolvem os 

livros”. 

Um outro valor trazido por Rowling, é o medo e seu enfrentamento. Numa 

primeira análise, temos o enfrentamento do bicho papão, no segundo livro da saga 

(Harry Potter e a Câmara Secreta). Ele mostra que o medo é próprio do ser humano, 

já que cada um vê o bicho papão de uma forma (vê nele aquilo que mais teme). O 
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bicho papão precisa ser combatido para que se possa seguir em frente.  O feitiço 

“Riddikulus” é utilizado para este enfrentamento, transformando o medo em algo 

engraçado, mostrando que, na maioria das vezes o medo é patético. Na passagem 

abaixo, tem o professor Lupin (professor de Defesa Contra as Artes das Trevas), 

explicando:  

Vejam, a coisa que realmente acaba com um bicho-papão é o riso. 
Então o que precisam fazer é forçá-lo a assumir uma forma que 
vocês achem engraçada. Vamos praticar o feitiço com as varinhas 
primeiro. Repitam comigo, por favor... riddikulus! (ROWLING, 2015). 

 

Quando o medo é ameaçador/real, o feitiço do Patrono (Expectum 

Patronum) deve ser conjurado. O patrono é um animal que aparece de forma 

diferente e específica para cada pessoa. Para conjurá-lo, é preciso ter bons 

pensamentos.  

 O Patrono também é conjurado para enfrentar os dementadores, criaturas 

que “sugam” toda a felicidade e positividade de uma pessoa. A mensagem passada, 

portanto, é de que deve-se ter sempre bons pensamentos, e a capacidade para 

enfrentar o medo real pode ser construída, então, explora uma verdade: O Patrono é 

um tipo de energia positiva.  

De acordo com Medeiros (2011, p.222), Harry Potter tem características de 

um herói tradicional, que derrota um vilão e salva a comunidade, contudo, a visão 

utópica de herói perfeito é desfeita, já que, para atingir sua finalidade Harry sempre 

tem a ajuda de seus melhores amigos, além  de que, no último livro, tem a ajuda de 

grande parte da comunidade bruxa, já que a batalha, em “Harry Potter e as 

Relíquias da Morte” tomou proporções maiores:   

Harry Potter é uma personagem que traz em sua configuração 
características utópicas, afinal, ele se sustenta na narrativa como um 
herói tradicional, sua missão é derrotar o grande vilão e salvar não 
apenas a sua vida, mas também a de toda comunidade bruxa e não 
bruxa também. [...]. No entanto, essa visão utópica do herói perfeito 
que, sozinho, engrandece a todos é desfeita no texto. Durante toda a 
saga, Harry atinge seus objetivos amparado por seus dois melhores 
amigos [...]. (MEDEIROS, 2011). 

 

Para Medeiros (2011, p.224), na questão do herói, há aproximação com o 

contemporâneo devido ao fato não maniqueísmo. Harry é um herói, de fato, mas é 
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complexo e, vez ou outra, desrespeita regras e autoridades, sendo, assim, complexo 

e não atribuído a clichês:  

Em consonância com o cenário cambiante da contemporaneidade, 
Potter exibe também um tom peculiar de desrespeito às regras e ao 
autoritarismo. Consciente de que, tal como as identidades, tudo se 
relativiza hoje, o herói da história encarna a dialética como caminho, 
repudiando concepções maniqueístas do mundo e percebendo que 
as pessoas são muito mais complexas que os clichês atribuídos a 
elas. (MEDEIROS, 2011). 

 

Ainda na questão da aproximação da obra com o contemporâneo, de acordo 

com Pitta, a intertextualidade é um dos motivos que caracteriza Harry Potter como 

uma obra contemporânea (2006, p.127) 

Além do estabelecimento de uma forte ligação entre obra de arte e 
cultura de massa, outra característica da obra de Rowling que a situa 
na produção pós-moderna diz respeito à vasta intertextualidade 
presente em seus textos. A intertextualidade pressupõe a existência 
de um texto anterior e subjacente a um outro texto que é lido e 
decifrado a partir da estrutura do primeiro. [...] O intertexto não é uma 
“invenção” pós-moderna. Encontra-se em obras das mais diversas 
épocas, porém a exploração do conceito estabeleceu uma certa 
tendência à apropriação, releitura e reescritura de obras canônicas, 
fazendo com que essas estratégias narrativas sejam as mais 
características da pós-modernidade. (PITTA, 2006). 

 
Michael Focault (1997, p.22), ao falar sobre intertextualidade, diz que “as 

fronteiras de um livro nunca são bem definidas: por trás do título, das primeiras 

linhas e do último ponto final, por trás de sua configuração interna e de sua forma 

autônoma, ele fica preso num sistema de referências a outros livros, outros textos, 

outras frases: é um nó dentro de uma rede. 

A intertextualidade pressupõe a existência de um texto dentro de outro texto. 

Isso ocorre com frequência na obra de Rowling. A saga Harry Potter remete a contos 

de fada, mitologias, romance policial, ação, aventura...bem como a outros autores, 

como J.R.R. Tolkien. As horcruxes podem ser associadas ao anel em “O Senhor dos 

Anéis”, pois são objetos de grande poder, usados para o mal, que faz seu portador 

ter comportamentos estranhos, por vezes maléficos, comportamentos que não 

costumam ter e é um objeto que deve ser destruído, porém, tem uma forma e 

apenas uma forma de ser destruído, fazendo com o herói da saga (em Senhor dos 

Anéis, Frodo), com a ajuda de amigos (a Sociedade do Anel, com destaque para 
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Sam, melhor amigo de Frodo. Pode ser associado a Hermione em Harry Potter), saia 

numa jornada que visa derrotar o mal e salvar a comunidade. Ambos os heróis, 

contudo, não são sempre da mesma maneira (não há maniqueísmo). Ao mesmo 

tempo que seguem a jornada, estão numa jornada em busca de identidade e auto-

conhecimento, demonstrando fraquezas e defeitos.  

Apesar da originalidade da obra, ela é construída com base em diversos 

gêneros textuais e histórias, recriando traços de contos clássicos como: Cinderela 

(um órfão que passa por diversas provocações familiares), o Patinho Feio e outros. 

Isso é a chamada intertextualidade, cujo conceito, apesar de utilizado há muito 

tempo, foi apropriado como característica de obras contemporâneas.  

Além dos contos de fada e da mitologia, as obras também podem ser 

associadas com o gênero policial: a busca de um culpado. Apesar do culpado ser 

sempre Voldemort, há outros personagens que o ajudam, e, além disso, há a 

decifração de mistérios menores em cada livro da saga. No primeiro livro, por 

exemplo, o que é a Pedra Filosofal, quem é Nicolau Flamel. No segundo livro “Harry 

Potter e a Câmara Secreta”, são questões como quem abriu a câmara, porque 

alguns alunos aparecem petrificados,e, por toda a saga há sempre mistérios a 

serem descobertos e resolvidos.  

Para Pitta (2006, p.136),  

A fantasia nas obras da série Harry Potter se movimenta em um 
duplo sentido. De um lado, através do imenso intertexto com seres 
maravilhosos, com enredos fantásticos[...]. De outro, os intertextos 
com a incapacidade humana em administrar as questões referentes 
à identidade-alteridade, representada no preconceito racial entre 
bruxos de sangue puro e os de “sangue ruim”[...] Assim, 
possibilitando ao leitor manter os pés no chão e a cabeça nas 
nuvens, a obra de Rowling, através da maquiagem da realidade pela 
fantasia, similar ao que fazem os contos de fadas, configura-se como 
uma possibilidade de instrumentalização do ser infantil para o 
enfrentamento das dificuldades da vivência cotidiana. (PITTA, 2006, 
P.136). 

 

No trecho acima, vemos que o intertexto dá-se não somente pelo fato de 

estar associado com diversos tipos literários/textuais, mas também pelo fato de, 

além de envolver fantasia, seres maravilhosos, magia e mitos, a obra é associada à 
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realidade, em questões referentes a identidade pessoal e ao enfretamento de 

dificuldades.  

Para Pitta (2006, p.254), ao falar sobre literatura contemporânea, diz: 

[...] A investigação das características próprias da arte 
contemporânea, em especial da literatura, indicou que a eliminação 
das fronteiras é uma das características da produção cultural pós-
moderna. A intertextualidade e a mistura de estilos — ecletismo, que 
ao atender a vários gostos, rompe com as estratificações de 
receptores, possibilitando a um texto que, em tese pertence à 
literatura infantil, atingir o público adulto — também estão presentes 
na obra de Rowling. Assim [...] as obras da série Harry Potter foram 
reconhecidas como literatura pós-moderna. (PITTA, 2006, p.254). 

 

Percebe-se, tanto pelas citações de pesquisadores quanto pela análise da 

obra, que a obra Harry Potter se constrói com base em um leque de textos pré-

existentes. Essa intertextualidade produz alusões, referências, recriação e mistura 

de temas e estilos. Logo, os livros da saga estruturam-se em obras anteriores 

reelaboradas, mas mantêm-se original.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que, dentre os motivos do sucesso da obra “Harry Potter”, que já 

perdura a mais de vinte anos desde a publicação do primeiro livro, estão: a forma 

que a obra foi escrita – leitura fácil e prazerosa - a sua intertextualidade com 

diversos tipos e gêneros literários,o fato de mostrar bons valores – sem ser 

totalmente moralizante - misturando fantasia e realidade/cotidiano,a boa jogada de 

marketing, e a associação com a vida real, muitas vezes ajudando a solucionar 

problemas e questões diárias através da leitura de fantasia. A breve análise dos sete 

livros que compõe a saga, bem como a leitura e fichamento do material pesquisado, 

confirma as razões do sucesso das obras, bem como o porque a mesma se insere 

no contexto de literatura contemporânea, sendo que o fato de ser intertextual 

(dialogar com outros tempos e gêneros literários) e pelo fato de mostrar bons valores 

e atitudes, mas sem ser maniqueísta ou totalmente moralizante, estão entre as 

razões. A aproximação com o contemporâneo também está no fato de mostrar 

questões atuais, do cotidiano.  
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Resumo: O artigo objetiva analisar a assistência ao pré-natal realizada pelo enfermeiro, 
desenvolvida na atenção básica a partir da literatura científica publicada nos últimos 07 
(sete) anos. A metodologia para este estudo foi de abordagem qualitativa e método de 
revisão bibliográfica integrativa, por entender que revisão da literatura procura explicar um 
problema a partir de referenciais teóricos publicados em artigos. As categorias encontradas 
que atenderam ao objetivo foram: vínculo com o paciente, educação continuada, 
resolutividade, humanização do pré-natal, procedimentos realizados, pré-natal qualitativo e 
integrativo e desafios. Conclui-se que a atuação do enfermeiro frente à assistência pré-natal 
possui grande destaque dentro da atenção a saúde da mulher, e que seu cuidado não se 
reserva apenas a receber a gestante na unidade de saúde, mas ele terá que criar vínculos 
com a gestante e sua família, e também terá que compreender toda a história na qual a 
gestante vive.  
Palavras-chave: Enfermagem; Pré-natal; Atenção básica e Enfermeiro (a). 
 
Abstract: The article aims to analyze the prenatal care performed by the nurse, developed in 
primary care based on the scientific literature published in the last 7 (seven) years. The 
methodology for this study was a qualitative approach and an integrative bibliographic review 
method, since it is understood that literature review seeks to explain a problem based on 
theoretical references published in articles. The categories found that met the objective were: 
bond with the patient, continuing education, resolution, humanization of prenatal care, 
procedures performed, qualitative and integrative prenatal care and challenges. It is 
concluded that the nurses' performance in relation to prenatal care has a great prominence 
within women's health care, and that their care is not only reserved to receive the pregnant 
woman in the health unit, but they will have to create links with the pregnant woman and her 
family, and will also have to understand the whole story in which the pregnant woman lives. 
Keywords: Nursing; Prenatal; Primary Care and Nurse 

  
 

INTRODUÇÃO 

  
A atenção à saúde da mulher no Brasil foi incorporada as políticas nacionais 

de saúde no século XX, durante suas primeiras décadas, porém essa atenção era 

limitada somente a gravidez e ao parto (BRASIL, 2007). O período de gestação é 

visto como um período normal do ciclo de vida feminino, mas que impõe a mulher 
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várias modificações em seu organismo como: aumento das necessidades 

nutricionais, alterações físicas, emocionais e metabólicas; modificações que são 

responsáveis pelo crescimento, pelo desenvolvimento e o nascimento do feto, e 

também pelo psicológico da mãe (FELICIANO et al. 2013). 

No Brasil, o Programa de Humanização ao Parto e Nascimento (PHPN) 

instituiu um número mínimo de ações que devem ser realizadas nos serviços de 

saúde, na atenção ao período gravídico-puerperal, como: seis consultas de pré-natal 

e a consulta de puerpério (BRASIL, 2002).  

Para que estas ações tenham resultados positivos como, a satisfação das 

usuárias, no reconhecimento das mulheres em relação aos seus direitos, é preciso 

que haja uma humanização e qualidade do cuidado prestado (FELICIANO et al. 

2013). 

Cuidados, procedimentos e condutas para o cuidado à mulher e ao bebê, 

constituem a assistência ao pré-natal. Tal cuidado deve começar desde o momento 

do início da gestação, até o início do trabalho de parto; devem ser tomadas medidas 

para se prevenir e tratar patologias identificadas nas gestantes. É preciso assegurar 

que a mulher vivencie uma gestação adequada, sem intercorrências, promovendo 

uma saúde de qualidade, um desenvolvimento fetal adequado, orientar tanto as 

mães quanto aos pais sobre as responsabilidades e cuidados que deverão ser 

tomados durante e após a gestação, e ao recém-nascido (CARVALHO et al. 2004). 

Um pré-natal adequado e humanizado acontece através de um atendimento 

acolhedor e sem medidas desnecessárias; baseando-se na promoção, prevenção e 

assistência à saúde da gestante e de seu bebê, em todos os níveis de atendimento 

(BRASIL, 2006). 

Como possui qualificação para o atendimento a saúde da mulher, o 

enfermeiro possui posição de destaque na atenção ao pré-natal (MOURA, 2003). 

O enfermeiro ganhou centralidade na Política Nacional de Atenção Básica, 

por ter como competências: realizar assistência integral com as ações de promoção 

e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, e 

manutenção da saúde de indivíduos e famílias na Unidade de Saúde da Família, em 

todas as fases do desenvolvimento humano; consulta de enfermagem; dentre outras 

(FELICIANO et al. 2013). 
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O pré-natal feito pelo enfermeiro tem como objetivo diminuir as dúvidas e os 

anseios das mulheres, para que elas tenham uma gestação saudável; além de 

passar informações, espera-se que haja um vínculo entre enfermeiro e paciente 

(FELICIANO et al. 2013). 

Estudos mostraram que à qualidade das relações interpessoais durante a 

assistência ao pré-natal, influenciam a ‘imagem’ que as mulheres fazem dos serviços 

utilizados e também na satisfação que as mesmas sentirão (EDUARDO et al. 2005; 

RUGOLO et al. 2004). 

Com grande importância, a comunicação é fundamental na saúde da mulher 

dentro de uma consulta de pré-natal, em todas as suas dimensões, como a 

biopsicossocial, pois é necessário entender como está o psicológico dessa mulher, 

se ela tem apoio da família, se ela tem condições financeiras para ter o bebê; tudo 

isso influencia na forma que a gestante vai enxergar a sua gestação (SILVA, 2001). 

O tema desta pesquisa surgiu após vivenciar a rotina dos Enfermeiros na 

atenção ao pré-natal, no estágio realizado na Estratégia da Saúde da Família 

durante o curso de graduação em Enfermagem.   

Diante do exposto, emerge o seguinte questionamento: Como tem sido a 

atuação do Enfermeiro na Assistência ao pré-natal? E quais os fatores que facilitam 

e os que dificultam a assistência ao pré-natal? 

Este estudo poderá contribuir para uma melhor compreensão do trabalho do 

enfermeiro na atenção a saúde da mulher e ao pré-natal. Para tanto este estudo 

torna-se relevante, pois poderá auxiliar o acadêmico de enfermagem na assistência 

ao pré-natal, aos docentes na prática de ensino, a equipe multiprofissional que 

atuam com as gestantes e por fim estimular o desenvolvimento de novas pesquisas 

na área.  

Este estudo teve como objetivo analisar a assistência ao pré-natal realizada 

pelo enfermeiro, desenvolvida na atenção básica a partir da literatura científica 

publicada nos últimos 07 anos. 

 
Metodologia  
 

 A metodologia para este estudo foi de abordagem qualitativa e método de 

revisão bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos de Mendes et al. (2008) 

por entender que revisão da literatura procura explicar um problema a partir de 
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referências teóricas publicadas em artigos. Buscando conhecer e analisar as 

contribuições culturais ou científicas do passado sobre determinado assunto, tema 

ou problema. Procura auxiliar na compreensão de um problema a partir de 

referências publicadas em documentos. 

A Revisão integrativa é um método de pesquisa utilizado desde 1980, no 

âmbito da Prática Baseada em Evidências (PBE), que envolve a sistematização e 

publicação dos resultados de uma pesquisa bibliográfica em saúde para que possam 

ser úteis na assistência à saúde, acentuando a importância da pesquisa acadêmica 

na prática clínica. O principal objetivo da revisão integrativa é a integração entre a 

pesquisa científica e a prática profissional no âmbito da atuação profissional onde 

inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão 

e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento 

de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que 

precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos (MENDES et al. 

2008). 

A coleta dos dados deu-se mediante busca sistematizada de artigos 

científicos escritos nos últimos 07 anos e disponíveis no banco de dados da 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) utilizando-se os seguintes descritores: 

enfermagem; pré-natal; atenção básica e enfermeiro (a). 

Para seleção dos artigos foram considerados os seguintes critérios de 

inclusão: exclusivamente artigos científicos em língua portuguesa, publicados na 

íntegra e disponíveis online, no período de 2011 a 2018. 

Os critérios de exclusão focaram-se nos estudos que não respondessem ao 

objetivo da pesquisa e que estivessem publicados anteriormente a 2011. 

A amostra final foi constituída por 18 (Dezoito) artigos científicos, 

selecionados pelos critérios de inclusão previamente estabelecidos. 

 
Resultados 

 

No presente estudo, foram analisados 18 (Dezoito) artigos que atenderam 

aos critérios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresenta-se um 

panorama geral dos artigos analisados. O quadro 1 representa as especificações 

dos artigos incluídos no estudo. 
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. 
Quadro 1. Artigos utilizados para a revisão bibliográfica 

Título Autores  Ano 
Tipo de 
Estudo 

“O Sistema Único de Saúde que dá 
certo”: ações de humanização no pré-
natal 

Barreto CN; Wilhelm LA; 
Silva SC; Alves CN; 
Cremonese L; Ressel LB 

2015 
Descritivo 
exploratório 
e qualitativo 

Acesso e acolhimento no cuidado pré-
natal à luz de experiências de gestantes 
na Atenção Básica 

Silva MZN; Andrade AB; 
Bosi MLM 

2014 
Descritivo 
qualitativo 

Assistência ao pré-natal, parto e pós-
parto no município de Campina grande, 
Paraíba 

Pedraza DF 2016 Transversal 

Associação entre assistência pré-natal e 
mortes neonatais, 2000-2009, Londrina-
PR 

Ferrari RAP; Bertolozzi 
MR; Dalmas JC; Girotto E 

2014 
Quantitativo 
coorteretros
pectiva 

Avaliação da qualidade de um sistema 
de informação de pré-natal 

Maia VKV; Lima EFA; 
Machado RAV; Sousa AI; 
Leite FMC; Primo CC 

2017 Transversal 

Características da assistência ao 
trabalho de parto e parto em três 
modelos de atenção no SUS, no 
Município de Belo Horizonte, Minas 
Gerais, Brasil 

Vogt SE; Diniz SG; 
Tavares CM; Santos 
NCP; Schneck CA; 
Zorzam B; Vieira DA; 
Silva KS; Dias MAB  

2011 Transversal 

Cuidado pré-natal e cultura: uma 
interface na atuação da enfermagem  

Alves CN; Wilhelm LA; 
Barreto CN; Santos CC; 
Meincke SMK; Ressel LB 

2015 
Etnoenferma

gem 

Grupo de gestantes adolescentes: 
contribuições para o cuidado no pré-
natal 

Queiroz MVO; Menezes 
GMD; Silva TJP; Brasil 
EGM; Silva RM 

2016 
Qualitativo 
descritivo 

Implantação dos testes rápidos para 
sífilis e HIV na rotina do pré-natal em 
Fortaleza- Ceará 

Lopes ACMU; Araújo 
MAL; Vasconcelos LDPG; 
Uchoa FSV; Rocha HP; 
Santos JR 

2016 
Descritivo 

quantitativo 

Internações sensíveis à atenção 
primária em gestantes: fatores 
associados a partir do processo da 
atenção pré-natal 

Pitilin EB; Pelloso SM 2017 
Transversal 
prospectivo  

O programa de assistência pré-natal 
nos Cuidados de Saúde Primários em 
Portugal – uma reflexão  

Martins MFSV  2014 Descritivo 

O que os cartões de pré-natal das 
gestantes revelam sobre a assistência 
nos serviços do SUS da Região 
Metropolitana da Grande Vitória, 
Espírito Santo, Brasil? 

Neto ETS; Oliveira AE; 
Zandonade E; Gama 
SGN; Leal MC 

2012 
Epidemiológi

co       
seccional  

O quotidiano de gestantes: a 
enfermagem promovendo o ser 
saudável 

Ferreira AIG; Soares V; 
Nitschke RG; Tholl AD; 
Muñoz AGC; Michelin SR 

2014 
Qualitativo 
exploratório 
descritivo 

Percepções e atitudes sobre relações 
interprofissionais na assistência 
odontológica durante o pré-natal 

Faquim JPS; Frazão P 2016 

Analítico 
observacion-

al 
transversal 
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Pré-natal na atenção primária do 
município de João Pessoa-PB: 
caracterização de serviços e usuárias 

Silva EP; Lima RT; 
Ferreira NLS; Costa MJC 

2013 
Transversal 

analítico 
descritivo 

Pré-natal: preparo para o parto na 
atenção primária à saúde no sul do 
Brasil 

Gonçalves MF; Teixeira 
EMB; Silva MAS; Corsi 
NM; Ferrari RAP; Pelloso 
SM; Cardelli AAM 

2017 
Transversal 

analítico  

Qualidade da assistência pré-natal no 
Brasil: revisão de artigos publicados de 
2005 a 2015 

Nunes JT; Gomes KRO; 
Rodrigues MTP; 
Mascarenhas MDM 

2016 
Revisão da 
literatura 

    Qualidade do processo da assistência 
pré-natal: unidades básicas de saúde e 
unidades de Estratégia Saúde da 
Família em município no Sul do Brasil 

Anversa ETR; Bastos 
GAN; Nunes LN; Pizzol 
TSD 

2012 Transversal 

Fonte: As autoras (2018). 

 

Referencial teórico 

 
História da atenção integral a saúde da mulher no Brasil 

Em relação à saúde da mulher, no Brasil na década de 50 o objetivo era o 

de fazer com que as mulheres se tornassem mães melhores, com isso, o papel mais 

importante das mulheres na sociedade era a maternidade. Já na década de 70, o 

enfoque era relacionado à equidade, tema esse abordado na Conferência do Ano 

Internacional da Mulher em 1975; e no Plano da Década da Mulher em 1985 

(MOREIRA et al. 2013). 

O programa materno-infantil foi criado em 1975, que tinha como objetivo 

englobar os cuidados a mulher durante o período pré-concepcional, pré-natal, parto 

e puerpério. No ponto alto do movimento feminista brasileiro, na década de 1980, os 

programas destinados à saúde da mulher foram fortemente criticados, pois a mulher 

só tinha acesso a alguns cuidados durante o ciclo gravídico-puerperal, ficando sem 

assistência durante os outros períodos de sua vida (MOREIRA et al. 2013). 

O Sistema Único de Saúde foi regulamentado pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL, 2000). A regulamentação do SUS mudou totalmente o 

modelo assistencial a saúde, focando não só na doença, mas, na promoção á saúde 

como um todo (STARFIELD B, 2004). 

O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) foi 

elaborado em 1984, pelo Ministério da Saúde, o que levou a uma quebra de 
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conceitos na política de saúde. Tinha como objetivos, prestar assistência 

humanizada, através da integralidade, e equidade; como também em todos os 

âmbitos de saúde, sendo eles nacionais, regionais e/ou municipais; sua atenção era 

voltada para medidas educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e 

recuperação, na vida da mulher como um todo, ou seja, em ginecologia, no pré-

natal, no parto e no puerpério, no climatério, como também no planejamento familiar, 

na prevenção e tratamento das doenças sexualmente transmissíveis (BRASIL, 

2010). 

O objetivo do PAISM era o de prestar cuidados às mulheres em todas as 

fases da vida, respeitando a individualidade de cada uma delas. Desde que foi 

criado, o ciclo gravídico- puerperal foi dado como uma das áreas principais deste 

programa (BRASIL, 2010). 

Em 2000, o Ministério da Saúde publicou um manual técnico com 

referências para a organização da rede assistencial, capacitação de profissionais e 

normatização das práticas de assistência ao pré-natal (BRASIL, 2000). O Programa 

de Humanização do Parto e Nascimento e o SISPRENATAL também foram 

instituídos no mesmo ano (BRASIL, 2000). 

Em 28 de Maio de 2004, o Ministério da Saúde (MS), propôs diretrizes sobre 

a humanização e a qualidade do atendimento na assistência a saúde da mulher. 

Para isso, o Ministério da Saúde se baseou nos dados epidemiológicos e nas 

reivindicações dos diversos segmentos sociais, para que depois pudesse apresentar 

os princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(MOREIRA et al. 2013). 

 
História da Enfermagem  

No inicio da civilização, a doença era vista como sendo um castigo divino, 

por isso, os sacerdotes e as feiticeiras é que prestavam os cuidados as pessoas 

acometidas pelas enfermidades. Tempos depois, os sacerdotes buscaram adquirir 

conhecimentos empíricos, e passaram a usar plantas medicinais, o que os tornaram 

curandeiros. Através desses conhecimentos é que na Idade Moderna o saber 

empírico foi aprimorado, e levado para o lado científico, dando início às escolas de 

Enfermagem (CAVALCANTI et al. 2014). 
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A Enfermagem passou a atuar quando Florence Nightingale foi convidada 

pelo Ministro da Guerra da Inglaterra para trabalhar cuidando dos soldados feridos 

em combate na Guerra da Criméia. Florence estendia os seus serviços desde a 

organização do trabalho, até a uma simples limpeza do chão (ABEN, 2013). 

Florence fundou uma escola de enfermagem no Hospital Saint Thomas ao 

voltar da guerra, essa escola serviu de modelo para as outras escolas que foram 

fundadas posteriormente (ABEN, 2013). 

No Brasil, a Enfermagem baseada nos princípios científicos de Florence 

Nightingale só teve início em 1923, para que pudesse dar conta da população 

brasileira acometida pelas grandes epidemias e a necessidade de mão de obra 

especializada para combater as doenças infectocontagiosas (NASCIMENTO, 2006). 

 Nesta época, o curso valorizava a formação hospitalar, portanto, a maioria 

das pessoas formadas em Enfermagem era moldada para atuar na área hospitalar 

(RUBEN, 2008). 

A enfermagem profissional tinha como foco a área de ensino e de saúde 

pública, já nos hospitais, eram religiosas que praticavam a “Enfermagem” 

(GEOVANINI, 2005). 

Atualmente, nas diretrizes curriculares dos cursos de Enfermagem, diz que o 

formando egresso será um profissional com formação generalista, humanista, crítica 

e reflexiva, qualificado para o exercício de enfermagem, baseado no rigor cientifico e 

intelectual, pautado nos princípios éticos. Ele deve ter a capacidade de reconhecer e 

intervir sobre as situações de saúde-doença com maior incidência no perfil 

epidemiológico nacional; ter responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania, sendo aquele que vai promover saúde integral ao ser humano (BRASIL, 

2009). 

 
Gestação e pré-natal 

A gestação é de grande importância na vida da mulher e de sua família. 

Alterações fisiológicas que englobam todo o sistema orgânico da mulher ocorrem 

durante a gestação, causando diversas emoções, como medo, ansiedade, 

expectativas; por isso o enfermeiro deve conhecer essas alterações, para assegurar 

que a mulher tenha suas dúvidas esclarecidas e tenha uma gestação tranquila 

(JENERAL, 2004). 
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Durante toda a gestação, o organismo da mulher passa por inúmeras 

alterações, sejam elas anatômicas ou fisiológicas; começa já nas primeiras semanas 

e vai ate o final da gestação, podendo ocorrer até mesmo nos primeiros dias do 

puerpério ou até que o organismo volte às condições pré-gravídicas (SOUZA et al. 

2009). 

A amenorreia ou ausência da menstruação é o primeiro sinal de uma 

possível gravidez (NETTINA, 2003). 

Para Barros (2006) é no aparelho genital onde ocorrem as principais 

modificações do sistema reprodutor, especialmente no útero e nas mamas. O 

crescimento uterino acontece no primeiro trimestre devido aos altos níveis de 

estrógeno e progesterona.  

Há o aumento das mamas, e também uma sensibilidade maior a dor nessa 

mesma região; as veias presentes nas mamas se tornam bem mais visíveis; os 

mamilos se tornam maiores e mais pigmentados, pode ter a presença de colostro, 

que pode ser extraído no segundo trimestre da gestação (NETTINA, 2003). 

Segundo Rezende (2006) a vulva e a vagina se tornam flácidas e passam a 

ter coloração vermelho vinhosa.  

No sistema cardiovascular, ocorre o aumento do volume sanguíneo e do 

trabalho cardíaco. Aparecem taquicardia e palpitações, mesmo a gestante estando 

em repouso (SOUZA et al. 2009). 

Antes do parto, as gestantes devem passar pelo pré-natal, no qual são 

tomadas medidas individuais e coletivas para a saúde da mulher e de seu bebê 

(XIMENES et al. 2008).  

Segundo Pamplona (1990), cada região possui uma cultura diferente nas 

formas de vivenciar a gestação e o parto, havendo logicamente, vivências individuais 

que fogem a cultura padrão. 

Com isso, é preciso entender os que as mulheres pensam a respeito da 

gestação e do acompanhamento ao pré-natal, principalmente das mulheres que não 

fazem esse acompanhamento. Propõe-se a formação de grupos de gestantes, onde 

haverá troca de experiências; o que servirá também para diminuir o medo de 

algumas dessas mulheres, identificando principais medos e tentando diminuir o 

receio de aderir ao pré-natal. Grupos de interação com massagens relaxantes, e 
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grupos de pinturas, músicas, bordados, entre outros, são indicados (ANDRADE e 

INOJA, 2004). 

Toda gestante deve ser vinculada, desde o pré-natal, ao local onde será 

realizado o parto (BRASIL, 2007). Isso é fundamental para que a mulher sinta 

segurança e confiança no momento do nascimento da criança, no sentido de evitar à 

procura de vaga no momento do parto, situação que coloca em risco a vida das 

mulheres e bebês. O serviço de pré-natal deve sempre que possível, proporcionar a 

visita das gestantes à maternidade de referência, fortalecendo, assim, o vínculo de 

confiança entre o serviço e a mulher (BRASIL, 2013). 

A assistência à gravidez inclui a prevenção de doenças e complicações, a 

promoção da saúde e o tratamento de patologias ocorridas durante a gestação até o 

puerpério, tanto na mulher quanto no recém-nascido (BRASIL, 2000). 

É necessário que a equipe que prestará a assistência a essas mulheres 

entendam o que essas gestações significam para elas e para suas famílias; é 

preciso entender como se deu cada gestação, pois isso determinará o 

desenvolvimento adequado e saudável da mãe e do bebê. O principal objetivo do 

pré-natal é acolher a mãe desde o início da sua gravidez, momento em que ela 

passará por mudanças físicas, fisiológicas e psicoemocionais. Cada mulher lidará 

com essas mudanças de forma individual e diferentes, o que pode ocasionar medo, 

dúvida, tristeza, ou apenas curiosidade (VASQUES, 2006). 

A consulta de pré-natal envolve procedimentos simples, com isso o 

Enfermeiro atuante pode dedicar-se a ouvir o que as mulheres tendem a dizer; é 

preciso que ele responda a todas as dúvidas levantadas pelas gestantes, para que 

elas possam se sentir seguras (XIMENES, 2008). 

 

A atuação do enfermeiro na atenção ao pré-natal 

 De acordo com Brasil (2003), a taxa de mortalidade materna foi de 63,8 

óbitos por 100.000 nascidos vivos. Dentre as causas de mortalidade, predominam as 

doenças obstétricas diretas (62,6%), que seriam devido às doenças hipertensivas, 

as síndromes hemorrágicas, as infecções puerperais e o aborto. A maioria dessas 

causas é evitável através de um acompanhamento adequado durante o pré-natal, 

parto e puerpério. 
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Através do pré-natal o enfermeiro poderá avaliar a gestação, podendo assim 

evitar ou prevenir qualquer problema que possa a vir surgir no decorrer da gestação 

(MENDONZA et al. 2011; SOSSAI e PINTO, 2010). 

A atenção dada pelo enfermeiro à gestante no pré-natal é uma das ações 

preconizadas no Programa Saúde da Mulher, garantido por meio de políticas 

públicas de saúde. Em regiões onde o Programa Saúde da Família está implantado, 

a assistência é realizada pela equipe interprofissional (BRASIL, 2000). 

 
Acrescente-se a isto, que as reformas curriculares têm sido 
discutidas em todos os níveis de formação, para garantir melhor 
qualificação aos profissionais comprometidos para além das 
técnicas, conferindo um caráter mais humanizado efetivamente, 
havendo destaque especial para a formação de enfermeiros com 
autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da 
atenção e a qualidade e humanização do atendimento prestado aos 
indivíduos, famílias e comunidades- ética, cidadania e solidariedade 
(PAZ et al. p. 7, 2003). 

 

O enfermeiro deve exercer influência e liderança no campo em que atua, 

fazendo uso de técnicas cientificamente comprovadas, alem de conhecimento das 

ciências sociais e do seu campo de atuação, ou seja, até que ponto ele pode atuar 

(REIS, 2005). 

Na atenção ao pré-natal, ele deve dar atenção maior aos órgãos dos 

sentidos, os quais são utilizados na prestação de um cuidado sensível, facilitando a 

relação com a paciente. Isso é primordial no atendimento a mulher, pois no período 

gestacional ela se torna mais sensível (ROTANIA et al. 2003). 

Sua assistência começa a partir do momento em que a mulher procura a 

atendimento, com a dúvida de estar grávida, mostrando medo, preocupação.  

Durante a consulta, é preciso que o enfermeiro escute a mulher, dando importância 

aos seus relatos, pois isso cria uma relação de confiança e segurança entre 

enfermeiro e paciente. As dúvidas das gestantes, mesmo que pareçam ‘normais’ 

para quem escuta, pode ter grande importância para elas e suas famílias, por isso, 

deve-se responder aos questionamentos com respostas seguras, e diretas, o que 

pode acalmá-las (RUGOLO, 2004). 

“Na hipótese de gravidez, levanta-se se há sintomas característicos, por 

exemplo, queixa de atraso menstrual, náuseas e vômitos, sensibilidade mamária [...]. 

Na ocasião é solicitado o teste confirmatório da gravidez” (BRASIL, 2001). 
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O exame solicitado é a dosagem do hormônio gonadotrófico coriônico 

encontrado na urina ou no sangue materno, sendo solicitado pelo enfermeiro, de 

acordo com as rotinas estabelecidas. Se positivo, procede-se à assistência ao pré-

natal completo (BRASIL, 2001). 

A partir de então, o enfermeiro faz o cadastramento da gestante, que é 

fundamental para todos os profissionais da equipe. O cartão da gestante deverá ser 

preenchido com as informações necessárias que servirão de referencial para a 

detecção de riscos maternos e fetais, além de outros parâmetros desejáveis para o 

pré-natal adequado (BRASIL, 2000). 

As consultas na fase pré-natal poderão ser feitas na ESF ou no domicílio, 

por ocasião da visita domiciliar. Após a 36a semana, a gestante deverá ser 

acompanhada a cada 15 dias, tendo em vista, entre outras ocorrências, a avaliação 

da pressão arterial, a verificação de edemas, da altura uterina, dos movimentos do 

feto e dos batimentos cardiofetais (DUARTE e ANDRADE, 2006). 

“De acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, Decreto nº 

94.406/87, o pré-natal de baixo risco pode ser inteiramente acompanhado pelo 

enfermeiro.” 

O enfermeiro durante o pré-natal elabora o plano de assistência à mulher 

gestante, levando em conta as suas necessidades, e os problemas identificados, 

estabelecendo intervenções, ou outros serviços (DUARTE; ANDRADE, 2006). 

 
Discussão 

 
Para discussão deste estudo foram criadas 7 (sete) categorias, conforme a 

seguir: 

 
Vínculo com o paciente 

Nesta categoria observou-se que cuidados mais humanizados ocorriam 

devido ao vinculo entre a gestante e o profissional; através deste vínculo, foi gerado 

nas gestantes o sentimento de segurança ao se relacionar com os profissionais de 

saúde. Os laços foram fortalecidos quando o enfermeiro levou em consideração todo 

o ambiente em que a gestante está inserida, a partir disso, as gestantes começaram 

a participar espontaneamente das consultas e também passaram a enxergar o 
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enfermeiro como referência no retorno aos serviços de saúde (BARRETO et al. 

2015). 

Com isso, o momento correto para se conversar e esclarecer as dúvidas das 

gestantes, elas já tendo experiência ou não, será durante a assistência ao pré-natal, 

ou seja, durante a consulta de enfermagem. Ao se dialogar e esclarecer dúvidas, a 

gestação se torna mais tranquila para as gestantes, o que favorece a ocorrência de 

uma gestação saudável e um parto tranquilo (SILVA et al. 2014). 

Segundo Silva et al. (2014) uma assistência pré-natal de qualidade ocorre 

quando o Enfermeiro passa a refletir e a questionar sobre a importância da mesma, 

buscando agir de forma adequada e dentro do modelo tecnoassistencial. E através 

do diálogo e da escuta durante o atendimento as gestantes, faz com que elas se 

sintam respeitadas e valorizadas, o que colabora na assistência pré-natal.  

De acordo com os autores supracitados, as gestantes devem ser acolhidas 

pelos enfermeiros de forma que eles conheçam seus nomes, e também buscando 

entender o porquê de sua ida até a unidade saúde; o profissional deve ter atitudes 

simples como sorrir, o que passa confiança a gestante, lhe dando mais abertura 

durante o atendimento. 

O enfermeiro deve buscar conhecer a gestante, sobre a sua rotina e sua 

história, e também deve conseguir esclarecer ao máximo as dúvidas relatadas, pois 

o pré-natal é tudo como o período mais importante da vida da mulher. Além disso, o 

enfermeiro deve enxergar o momento como único e cheio de mudanças na vida da 

gestante, isso fará com que ele a veja como uma pessoa que precisa de um cuidado 

adequado e humanizado, tentando ao máximo esclarecer dúvidas, as tranquilizando 

(ALVES et al. 2015). 

Com isso, quando o enfermeiro conhece todo o contexto sociocultural em 

que vivem as gestantes, o atendimento é beneficiado, pois o profissional ficará 

atento às áreas de reais necessidades de saúde, tanto das gestantes, quanto de 

suas famílias. Portanto, é necessário afirmar quanto à importância que se tem de o 

enfermeiro criar vínculos com as gestantes durante a assistência pré-natal (ALVES 

et al. 2015). 

Receber a gestante e sua família para as consultas, chamando-os pelo 

nome, os escutando com atenção, buscando atender suas reais necessidades, se 



 

 

 VOL. 03  N. 03  JAN./JUN. 2018 

 

 

132 
 

preocupando com as atividades que elas realizam ou não, são manifestações 

contínuas de acolhimento (ALVES et al. 2015). 

A aproximação do profissional com gestantes adolescentes foi favorecida ao 

se desenvolver dinâmicas de grupo durante a assistência pré-natal, com isso foi 

possível criar momentos de reflexão e de orientação quanto às dúvidas existentes, e 

também foi propiciando um momento de troca de experiências entre as gestantes, e 

consequentemente introduzindo formas de estimular a gestante a cuidar de si e de 

seu bebê (QUEIROZ et al. 2016). 

Portanto, os vínculos entre enfermeiros, gestantes e suas famílias, 

demonstra ser um elemento facilitador para um adequado entendimento da 

realidade e do contexto sociocultural da comunidade (MARTINS, 2014). 

Mesmo sabendo que as realizações de exames físicos, clínicos e 

laboratoriais são de grande importância para que se tenha uma gravidez saudável, a 

ESF vai além durante o processo de assistência pré-natal; o bom relacionamento 

entre a equipe multiprofissional e entre/com os usuários da unidade de saúde são 

importantes fatores contribuintes na atenção ao pré-natal (NETO et al. 2012). 

Para a formação dessa rede de vínculo, é de grande importância que os 

amigos, família e principalmente os enfermeiros contribuam; e isso faz com que as 

gestantes se tornem mais independentes e também com que elas curtam o período 

da gestação. O forte vínculo entre as potências citadas influenciam na maneira em 

que ocorre a adesão ao pré-natal, não só na sua ocorrência precoce, mas também 

na continuidade do atendimento (FERREIRA et al. 2014). 

 

Educação continuada 

Além de permitir que um profissional esteja mais preparado para atender as 

demandas de atenção e gestão do SUS, os programas de Residência 

Multiprofissional também enternecem sobre os trabalhadores contratados e 

concursados. Os profissionais passaram a rever suas práticas de saúde, ao 

participarem das Residências (BARRETO et al. 2015). 

Ainda de acordo com Barreto et al. (2015) os profissionais começaram a 

buscar embasamento científico para suas práticas de saúde, através da educação 

continuada. Percebeu-se que temas como humanização e acolhimento, passaram a 
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ser abordados em pós-graduações e Residências. Com pesquisas científicas foi 

possível que os profissionais entendessem que a consulta clínica não é prioridade 

na assistência ao pré-natal.  

A Política Nacional de Humanização preconiza que os profissionais de 

saúde devem mesmo buscar aprimoramento profissional através da educação 

continuada (BARRETO et al. 2015). 

Esses resultados mostram que é preciso alertar os gestores e os 

profissionais de saúde sobre a importância de se buscar conhecimento sobre a 

assistência pré-natal e a todos os estágios da gestação (PEDRAZA, 2016). 

Faz-se necessário treinar os profissionais para um adequado registro da 

assistência prestada a gestante, sendo feitas supervisões constantes dos registros, 

para que não ocorram falhas (MAIA et al. 2017). 

Para que se tenha segurança acerca do assunto que deve ser colocado em 

prática, o conhecimento teórico do profissional deve estar aliado ao treinamento 

correto do mesmo, para isso é necessário que ocorram capacitações para que se 

aumente a quantidade de profissionais capacitados, o que facilita na assistência ao 

pré-natal (LOPES et al. 2016). 

É importante orientar os profissionais a realizarem o registro correto nos 

cartões das gestantes, estimular na adesão de protocolos, monitorar 

sistematicamente os serviços prestados pelos profissionais, e também de buscar 

medidas para que as gestantes deem continuidade ao pré-natal (ANVERSA et al. 

2012). 

 

Resolutividade 

O fácil acesso aos exames laboratoriais e preventivos ajudou na 

resolutividade das ações no pré-natal, e também contribuiu na aproximação das 

gestantes aos serviços de saúde. Essa facilidade de acesso está diretamente 

relacionada ao atendimento de qualidade; e por ter um retorno rápido, o atendimento 

e acompanhamento das gestantes foram facilitados (BARRETO et al. 2015). 

Foi observado por Barreto et al. (2015) que todos os exames preconizados 

pelo Ministério da Saúde foram ofertados, inclusive o exame citopatológico, quando 

as gestantes não os haviam feito no tempo indicado. Também foi visto que quando 
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algum exame apresentava alteração o enfermeiro já organizava uma rede de 

cuidados para que a gestante já desse início ao tratamento. 

Os enfermeiros praticavam as ações baseadas em publicações do Ministério 

da Saúde, o que ajudava na qualidade e na efetividade da assistência (BARRETO et 

al. 2015). 

 

Humanização do pré-natal 

Para que ocorra a humanização no pré-natal, é preciso que o enfermeiro se 

comprometa, pois ele terá que enfrentar as dificuldades que podem surgir ao tentar 

prestar um cuidado humanizado. Ele deverá reconhecera gestante como um sujeito 

de direitos, que possui uma vida, uma família, uma história; tendo esses fatores 

como base para a implementação dos cuidados (BARRETO et al. 2015). 

A humanização não é só receber a gestante na unidade, mas envolve o 

acolhimento, a capacidade de ouvir e também de diálogo o que evidencia o pré-natal 

humanizado (SILVA et al. 2014). 

Faz-se necessário a implantação de uma rede de cuidados que garanta as 

mulheres o direito ao planejamento familiar, e também a atenção à gestação, parto, 

puerpério, e como preconiza a Rede Cegonha do Ministério da Saúde, o direito ao 

nascimento e ao desenvolvimento saudável da criança (PEDRAZA, 2016). 

Na humanização da assistência é preciso prestar os cuidados adequados e 

também se devem respeitar as gestantes como pessoas ativas durante todo o 

processo da assistência pré-natal (PITILIN e PELLOSO, 2017). 

 

Procedimentos realizados 

O registro das informações colhidas na anamnese pré-natal foi o menos 

preenchido nos cartões das gestantes, principalmente os antecedentes maternos e 

obstétricos. Os exames que precisam de uma aproximação maior entre profissional 

e gestante, como exame clínico da mama e toque vaginal, foram os menos 

realizados; já os procedimentos relacionados aos exames laboratoriais, dependem 

dos fluxos de referência e contra referência do SUS (NETO et al. 2012). 

Para um pré-natal adequado, deve-se esforçar para que o pré-natal comece 

no primeiro trimestre, com no mínimo seis consultas, exames básicos e com a 
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aplicação da vacina antitetânica, e também estimular atividades de educação em 

saúde (SILVA et al. 2013). 

Podem ser desenvolvidas ações extra consultas, orientações relacionadas a 

bons hábitos alimentares, a prematuridade, e também sobre aleitamento materno e 

a forma correta de realizá-lo (SILVA et al. 2013). 

Ficou constatado que a má qualidade da atenção ao pré-natal está 

relacionada a não realização dos exames laboratoriais e procedimentos básicos, e a 

falta de orientações durante as consultas (NUNES et al. 2016). 

Durante o pré-natal pode-se desenvolver ações educativas, podendo ser 

realizada na própria unidade de saúde, individual ou em grupo. Isso permite a 

formação de vínculo entre profissional e gestante, pois será um momento no qual o 

enfermeiro irá acolher, ouvir, orientar e compartilhar conhecimento com a mesma 

(ANVERSA et al. 2012). 

 
Pré-natal qualitativo e integrativo 

 De acordo com Ferrari et al. (2014) é necessário que se realize outras 

pesquisas para se avaliar o que dificulta a assistência equitativa e integral na 

atenção à saúde da mulher, pois se reduziriam as mortes neonatais evitáveis por 

meios de prevenção à saúde da mulher. 

Conforme o estudo de Alves et al. (2015) os resultados encontrados 

mostram que o enfermeiro não deve agir somente de forma técnica na assistência 

pré-natal, porque é preciso conhecer o contexto sociocultural das gestantes para 

que se possa estabelecer um atendimento integral e eficiente. 

Os autores supracitados ainda discorrem sobre atitudes acolhedoras, de 

respeito, de compartilhamento e dialógica, que podem propiciar um cuidado 

singularizado e integral, uma vez que o reconhecimento do contexto da gestação, a 

demonstração de preocupação e o desejo de integrar os cuidados científicos aos 

conhecimentos advindos das próprias gestantes permitem uma interação entre a 

paciente e o profissional de enfermagem.  

É necessário refletir sobre a atuação dos profissionais da enfermagem, na 

assistência às gestantes e suas famílias, envolvendo o seu cotidiano, sua forma de 
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viver, levando em consideração a dinâmica da vida em sociedade (FERREIRA et al. 

2014). 

Segundo Anversa et al. (2012) a qualidade do pré-natal foi tida como 

favorável à ESF, entretanto, esta ainda tem muito a melhorar como modelo de 

atenção básica principalmente, quanto à integralidade, continuidade e coordenação 

na consolidação do SUS. 

 
Desafios 

Vogt et al. (2011) perceberam que mesmo nas instituições que realizam 

práticas humanizadas, a mudança e melhoria do modelo assistencial na obstetrícia é 

um desafio atual e urgente que pede esforços tanto de gestores quanto de 

profissionais de saúde. 

Dessa maneira, é um obstáculo constante buscar a compreensão das 

crenças, costumes, valores e práticas de cuidado das gestantes, uma vez que o 

enfermeiro também está imerso em uma cultura profissional e pessoal, da qual é 

difícil se desvencilhar, ou melhor, se distanciar (ALVES et al. 2015). 

Os enfermeiros podem ter dificuldade na demanda de envio e recebimento 

dos exames laboratoriais, no encaminhamento de gestantes de alto risco para que 

realizem exames específicos adequados à atenção pré-natal, essas coisas 

identificam um grave problema de acesso (NETO et al. 2012). 

De acordo com os estudos de Neto et al. (2012) isso mostra que os serviços 

de assistência pré-natal estão num momento de mudança, longe dos requisitos 

esperados, segundo os critérios das políticas de saúde nacionais. Mesmo que a ESF 

esteja centrada no trabalho em equipe, na interdisciplinaridade e nos princípios de 

solidariedade, percebe-se que a mesma não conseguiu superar limitações de uma 

prática fragmentada. 

A dinâmica da profissionalização tende a produzir uma diferença entre os 

profissionais reforçando comportamentos territoriais e indisciplinares dentro da 

equipe, uma ótica que está em oposição direta à teoria de colaboração (FAQUIM e 

FRAZÃO, 2016). 

As características da assistência pré-natal que estão relacionadas a menos 

orientação para o parto foram o menor número de consultas, o grande intervalo 

entre a última consulta e o parto, e a classificação da adequação do cuidado pré-
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natal como intermediário e inadequado. Estes fatores indicam os caminhos que 

precisam ser conhecidos pelos gestores, equipe de saúde e em especial pelo 

enfermeiro, para que estas mulheres cheguem ao momento do parto, melhor 

orientadas (GONÇALVES et al. 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo proposto neste estudo foi alcançado, porém novas pesquisas 

devem ser realizadas, podendo elas ser em campo ou não, mas de maneira na qual 

possamos compreender verdadeiramente os fatores que dificultam essa assistência 

de ser adequada às gestantes.  

Os resultados encontrados mostram que o principal fator que influencia 

diretamente na qualidade da assistência prestada pelo enfermeiro durante uma 

consulta pré-natal, é o vinculo que ele formará com a gestante assistida, pois é 

preciso se conhecer todo o contexto pessoal, familiar, social e cultural dessa mulher, 

então só assim o enfermeiro poderá prestar os cuidados adequados, proporcionando 

uma atenção humanizada e integral a mesma. 

Analisou-se também que o enfermeiro quando procura se aperfeiçoar, se 

aprimorar profissionalmente, buscando Programas de Residências Multiprofissionais, 

pós-graduação, ou até mesmo em uma publicação do Ministério da Saúde, ele 

consegue prestar um cuidado mais adequado e humanizado na assistência ao pré-

natal, porque este passará a compreender a importância que se tem ao realizar o 

preenchimento correto dos dados e informações nos cartões das gestantes, irá 

solicitar os exames e realizar os procedimentos básicos necessários numa consulta 

pré-natal.  

O enfermeiro possui também o papel de educador, então deve criar formas 

de realizar ações educativas, que orientem e minimizem as dúvidas que as 

gestantes possuem, pois ao se fazer isso, o sentimento de confiança e segurança 

surge, facilitando a atenção que o enfermeiro irá prestar.  

Há muitos desafios a serem vencidos; percebemos que o próprio profissional 

pode não entender a importância que uma consulta pré-natal tem, e outras vezes, a 

própria unidade dificulta esse atendimento; então é preciso que se façam 

capacitações com os profissionais da saúde, com os gestores, mostrando a eles que 
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uma assistência adequada e humanizada não é algo tão difícil de fazer, e que 

precisa do comprometimento de todos.  

E por fim, sugere-se que novos estudos sejam realizados acerca da saúde 

da mulher e principalmente para a educação em saúde na assistência de 

enfermagem.  
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RESUMO: O presente estudo aborda o processo de envelhecimento e a humanização da 
assistência prestada ao idoso, na ESF, tomando conhecimento e descrevendo os 
mecanismos do processo de envelhecimento e as consequências que ele acarreta, bem 
como os processos para a melhora na qualidade de vida, e o envelhecimento ativo, além de 
explanar acerca da atuação do enfermeiro, no atendimento humanizado ao idoso na 
Estratégia de Saúde da Família, abordando os desafios da Atenção Básica para prestar 
atendimento de qualidade e de forma integral. Trata-se de uma revisão bibliográfica de 
caráter descritivo e explicativo, desenvolvida a partir de materiais já elaborados, como 
dissertações, tese e artigos científicos. 
PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Envelhecimento. Assistência humanizada. ESF Enfermeiro.  

 
ABSTRACT: The present study addresses the aging process and the humanization of care 
provided to the elderly in the FHT, taking into account and describing the mechanisms of the 
aging process and the consequences it entails, as well as the processes for improving the 
quality of life, and the active aging, as well as explaining the nurse's role in the humanized 
care for the elderly in the Family Health Strategy, addressing the challenges of Primary Care 
to provide quality and comprehensive care. It is a bibliographical review of a descriptive and 
explanatory character, developed from materials already elaborated, such as dissertations, 
thesis and scientific articles. 

KEY-WORDS: Elderly. Aging. Humanized assistance. ESF. Nurse.  

 
INTRODUÇÃO 

 
No processo de envelhecimento ocorre um declínio na capacidade funcional, 

tornando assim o idoso frágil e, reduzindo sua autonomia, causando sensação de 

incapacidade e dependência. Devido a essa fragilidade o idoso tende a apresentar 

menor desempenho de suas funções diárias, ficando vulnerável a alterações físicas 

e psicossociais, bem como a doenças. Paralelo a esses acontecimentos está a 

vertente do cuidado para com a pessoa idosa, através do cuidado humanizado, que 

busca resgatar o respeito a vida humana, levando em consideração no atendimento 
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todos os fatores relacionados ao indivíduo, para assim prestar uma assistência 

individual e de qualidade (OLIVEIRA, 2017).  

Acredita-se que o equilíbrio físico e emocional do paciente idoso, pode ser 

garantido mediante uma assistência personalizada e humanizada por parte dos 

profissionais de saúde, profissionais esses que se encontram a disposição nas 

unidades de Atenção Básica, representada pela Estratégia Saúde da Família, que é 

a porta de entrada do usuário para os outros serviços do sistema de saúde. Os 

profissionais que compõem a equipe multidisciplinar da estratégia devem estar 

preparados para acolher não só o usuário, mas todos os que estiverem relacionados 

a ele, prestando esclarecimentos sobre promoção, prevenção e manutenção da 

saúde, além de levar esse atendimento para o âmbito domiciliar (FAGUNDES, 

2015). 

Dentre os profissionais que compõem a estratégia merecem destaque os 

profissionais de enfermagem que, atuam em diversas vertentes, seja no cuidado 

direto com o paciente, como na coordenação e gerenciamento da equipe, também 

atuando na parte administrativa, e sendo o principal elo de ligação entre o usuário e 

o sistema, devendo usar todo seu conhecimento e recursos para prestar uma 

assistência de qualidade e integral (MIRANDA, 2014).  

Assim, cabe ao profissional enfermeiro avaliar a situação de cada usuário de 

forma adequada, buscando identificar os principais agravos, encaminhando cada 

caso conforme a necessidade apresentada, para os demais níveis de atenção do 

sistema de saúde, de acordo com a complexidade. Para que possa exercer com 

qualidade suas funções, o enfermeiro deve buscar sempre estar se aperfeiçoando 

mediante capacitação, desenvolvendo melhor suas competências respeitando as 

necessidades do usuário e do sistema que o acolhe.  

 
O processo de envelhecimento  

O processo de envelhecimento é inevitável e irreversível, sendo um 

fenômeno natural fisiológico que ocorre de maneira gradativa, trazendo 

consequências físicas e psicológicas, ocasiona alterações que afetam o equilíbrio do 

organismo, reduzem a autonomia, causando no idoso a sensação de incapacidade e 

invalidez, dependência e até de isolamento, devido aos sentimentos de perda, 

abandono e desprezo, tais atitudes negativas tendem a  influenciar na saúde e bem-
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estar do idoso. Além disso, com essa redução das funções, gradativas com o tempo, 

diversas mudanças alteram a estrutura corporal do idoso, tornando-o vulnerável à 

incapacidade física e a doenças (BRITO; et al., 2015; SILVA; SILVA, 2017).  

Com o avanço da idade ocorre um declínio na capacidade funcional, 

tornando assim o idoso frágil e, por vezes, incapaz de realizar algumas atividades 

diárias. Essa fragilidade tende a atrapalhar seu desempenho, o que ocasiona, 

desânimo, fadiga, falta de apetite, perda de peso, fraqueza podendo levar a 

acidentes e quedas. Associado a esses fatores o idoso também está sujeito a 

doenças, tais como: hipertensão, diabetes, também doenças ósseas, 

cardiovasculares, neurológicas, câncer, além de maiores tendências a depressão 

devido ao sentimento de incapacidade, entre outros (SILVA; SILVA, 2017).   

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), idoso é todo 

aquele que tenha idade acima de 60 anos, seja ele, ativo ou não. Com o passar dos 

anos houve um aumento acentuado da população idosa, a expectativa de vida do 

brasileiro que, em meados de 1960, não passava dos 40 anos de idade, atualmente 

é de 75 anos, em média, um aumento de mais de mais 30 anos. Esse aumento está 

associado ao avanço tecnológico, principalmente na medicina, que passou a 

oferecer tratamento preventivo, ofertando a população opções, não só de cura, mas 

também de controle de doenças (SILVA; SILVA, 2017; OLIVEIRA, 2017; 

FAGUNDES, 2015). 

No Brasil, a estimativa de idosos já ultrapassa 28 milhões, e esse número só 

aumenta, mediante esse crescimento os serviços de saúde sofreram grande 

impacto, pois a procura por atendimento específico para essa faixa etária aumentou, 

porém, as políticas de saúde existentes, ainda não estavam preparadas para 

atender esse tipo de demanda e suprir as necessidades da população idosa, sendo 

que essa necessita acompanhamento e cuidados específicos, devido a fragilidade 

de sua saúde (SILVA; SILVA, 2017; FAGUNDES, 2015). 

Nesse contexto, é imprescindível que as práticas de promoção da saúde do 

idoso, sejam voltadas para o cuidado e a melhora da qualidade de vida do idoso, 

mediante orientação, apoio e pautada no atendimento de forma humanizada, de 

forma a preparar esse idosos, e seus familiares para enfrentar situações que se 

apresentarão ao longo do processo de envelhecimento, como doenças prolongadas 

o que gera uma necessidade ainda maior de conhecimentos específicos nesse tipo 
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de cuidado. Contudo, é possível que ocorra o envelhecimento, mas que se 

mantenha ainda autonomia e independência, nesses casos, as dificuldades 

enfrentadas pelo idoso e sua família, serão as mínimas possíveis (FAGUNDES, 

2015). 

 
Saúde do idoso e atendimento humanizado 

O processo de envelhecimento da população acaba gerando demandas 

tanto socias, quanto econômicas, dessa forma o país passa a desenvolver políticas 

públicas específicas para os idosos, sendo esse um acontecimento social marcante 

do século XX. Nesse sentido, o idoso tornou-se um dos principais usuários dos 

serviços de saúde, devido as condições que esses indivíduos comumente 

apresentam, condições estas como alterações sensoriais e motoras, desequilíbrio 

postural que acarreta dificuldade de locomoção, aumentando assim a necessidade 

do cuidado com a saúde, principalmente para aqueles em situações especiais 

(FAGUNDES, 2015). 

Dessa forma, acredita-se que o equilíbrio físico e emocional do paciente 

idoso, pode ser garantido mediante uma assistência humanizada e personalizada 

por parte dos profissionais de saúde, sendo essa assistência humanizada na área 

da saúde, toda ação cotidiana voltada aos princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS), que visa atender as necessidades dos usuários, considerando e valorizando 

seus interesses e desejos. Assim, humanização da assistência nada mais é que o 

ato de cuidar e se preocupar com o bem-estar do outro, respeitando a 

individualidade de cada um, considerando que todo ser humano, independente de 

raça, cor ou classe social, tem direito a atendimento público de qualidade e um 

cuidado individual e humanizado (SILVA; et al., 2018; FAGUNDES, 2015; SILVA; 

SILVA, 2017). 

Buscando essa assistência humanizada, em 1990, o Ministério da Saúde 

criou, o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), 

que tem como principal objetivo, a valorização e formação educacional dos 

profissionais de saúde, possibilitando assim, incorporar valores e atitudes de 

respeito à vida humana, conforme a ideia de que a qualidade em saúde deve ser 

constituída por interação, técnica e competência, não se atendo apenas aos 
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aspectos técnicos, que podem resultar no distanciamento dos profissionais com os 

usuários, diminuindo o vínculo nas relações interpessoais (LIMA; et al., 2010).  

Alguns anos depois, em 2003, o Ministério da Saúde criou a Política 

Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS o HumanizaSUS, 

expandindo assim a humanização para além das imediações do ambiente hospitalar, 

seu objetivo é torna efetivos os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), nas 

ações de atenção e de gestão, fazendo com que sejam executadas de forma mais 

humanizada e comprometida. Assim, a humanização foi se tornando cada vez mais 

uma preocupação dos não sós dos profissionais de saúde, mas também dos 

usuários, principalmente em relação aos idosos (LIMA; et al., 2010).  

No intuito de reforçar a atenção à saúde dos idosos, foi criada em 1994 a 

Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) e implementada em 2006 a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), em que a Atenção Básica está voltada 

para a saúde da pessoa idosa e o processo de envelhecimento, buscando assim 

promover uma assistência de qualidade, seja ela,  individual ou coletiva de acordo 

com o que é preconizado pelo SUS, além de assegurar a autonomia, os direitos 

sociais, bem como integrar de forma efetiva  o idoso na sociedade, proporcionando  

longevidade aos idosos com o melhor estado de saúde possível (BRITO; et al., 2015 

CORREIA; FREIRES; LUCENA, 2015). 

Dentre algumas das diretrizes desta política, se encontra a Promoção do 

Envelhecimento Ativo e Saudável, que constitui uma importante meta a ser cumprida 

pelos profissionais de saúde. Nesse sentido,  a Organização Mundial da Saúde, 

tendo como foco o aumento da adesão e divulgação da políticas de saúde para o 

cuidado ao idoso, recomendando que os Estados Federados produzissem políticas 

de saúde com enfoque no envelhecimento ativo, ou seja, acentuando a 

implementação de ações e programas de saúde, para desenvolver uma assistência 

de qualidade (CORREIA; FREIRES; LUCENA, 2015).  

Atualmente, o grande foco das políticas de saúde para os idosos, é o 

envelhecimento ativo, onde ocorre incentivo e orientação sobre alimentação 

saudável, é ofertado suporte farmacêutico, e também para doenças crônicas, 

reforçando a importância na prevenção de violência e de quedas, além das 

campanhas vacinação e educação em saúde, voltadas para  as demandas 

necessárias das secretarias de saúde de estados e municípios. Assim, esse 
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envelhecimento ativo com maior qualidade de vida, e de forma integral, se torna uma 

das grandes preocupações entre os profissionais de saúde (BRITO; et al., 2015). 

Sendo assim, o Sistema Único de Saúde (SUS) encontra no princípio da 

integralidade, um de seus maiores desafios,  desafio esse que o SUS busca cumprir, 

por meio da Atenção Básica, através da Estratégia Saúde da Família (ESF), que 

funciona como porta de entrada da população nos serviços de atenção básica 

(BRITO; et al., 2015).  

 
Atendimento humanizado ao idoso na Estratégia Saúde da Família (ESF) 

O conceito de envelhecimento ativo se encontra em harmonia com a ideia do 

cuidado antecipado, preventivo, onde devem ser promovidas medidas que motivem 

práticas seguras e adequadas de saúde, através de políticas públicas. Com essa 

finalidade, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa estabelecendo que a Estratégia de Saúde a Família (ESF) seja o local de 

acesso preferencial para a assistência ao idoso (FAGUNDES, 2015). 

Considerando que processo de envelhecimento não é uniforme, a ESF foi 

criada afim de guiar a prevenção à saúde da população, estimular a melhora na 

qualidade de vida, através da promoção do envelhecimento ativo, fazendo-se 

necessário o fortalecimento das ações em rede, considerando a atenção aos idosos 

com saúde e também daqueles acometidos de patologias ou considerados 

incapazes,  não só nas unidades de saúde como também em suas residências, 

através de visitas domiciliares. Desse modo, a assistência adequada com o idoso irá 

depender de comprometimento, disposição e colaboração de todos os envolvidos 

(FAGUNDES, 2015). 

Nesse âmbito a ESF funciona como porta de entrada aos usuários as 

demais unidades que compõe o sistema de saúde, sendo que a Unidade de Saúde 

da Família (USF) o espaço onde ocorre a viabilização das ações. Assim a USF deve 

estar localizada em território específico com uma população adjunta, que deve ser 

assistida por uma equipe multidisciplinar que seja composta por, no mínimo, médico, 

enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, também 

podendo contar com a presença de profissionais como nutricionista, psicólogo entre 

outros (SILVA; et al. 2018).  



 

 

 VOL. 03  N. 03  JAN./JUN. 2018 

 

 

150 
 

A Saúde do Idoso é uma das prioridades e um dos principais programas 

desenvolvidos na Atenção Básica. A estratégia de saúde da família, busca executar 

as diretrizes da Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) entre elas se encontram: 

atenção integral à saúde do idoso, promoção do envelhecimento ativo e saudável e 

com qualidade de vida, recuperação e manutenção da capacidade funcional, além 

de implementar serviços de atenção domiciliar, e prover recursos que possam 

assegurar a qualidade de atenção à saúde do idoso (NEVES; ONISHI; PELUSO, 

2012). 

Desse modo, a estratégia de saúde da família, como elemento estruturante 

do SUS, tem o dever de privilegiar a assistência ao idoso de modo progressivo no 

sistema de saúde. Assim, a ESF deve atuar em todos os municípios brasileiros, no 

intuito de promover ações efetivas nos diferentes espaços sociais, através de 

políticas multidisciplinares desenvolvidas por equipes, os municípios, por sua vez, 

devem não só estabelecer os indicadores de saúde da atenção básica, como 

também organizar a rede assistencial com benefícios de acesso a procedimentos 

especializados, que podem ser realizados tanto no nível local como em tratamento 

fora do domicílio (FAGUNDES, 2015).  

 
Enfermagem no atendimento humanizado ao idoso  

O processo de trabalho da equipe multidisciplinar, na Estratégia Saúde da 

Família, gera uma relação horizontalizada entre os envolvidos, ou seja, entre 

profissionais e usuários, onde cada membro possa compartilhar conhecimento, 

responsabilidades e também poder, valorizando o saber de cada um. A ESF tende a 

ser o principal do idoso com o sistema de saúde e os profissionais atuantes nesse 

âmbito, estes por sua vez devem atuar, buscando à manutenção do estado de 

saúde da pessoa idosa, fazendo com que o processo de envelhecimento ocorra com 

o máximo de autonomia e independência funcional possível, atuando também nos 

principais agravos à saúde do idoso (SILVA; et al. 2018; NEVES; ONISHI; PELUSO, 

2012). 

A Equipe de Saúde da ESF tem como objetivo, promover saúde e elevar a 

qualidade de vida da população, não apenas através de intervenções sanitárias e 

epidemiológicas, mas também, considerando todo contexto biopsicossocial dos 

usuários. Essa equipe deve prestar assistência integral e continua, de forma efetiva 
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e com qualidade, devendo considerar a perspectiva familiar do indivíduo, 

organizando o trabalho e utilizando planejamento de ações, abordagem 

interdisciplinar, além de fazer uso do compartilhamento de decisões. Neste 

seguimento, o profissional de enfermagem é quem vai estar à frente, e em contato 

direito e contínuo com o idoso na Estratégia Saúde da Família. O enfermeiro possui 

fatores e recursos essenciais, para interferir no processo de saúde do idoso 

(MIRANDA, 2014). 

Os cuidados de enfermagem são indispensáveis no processo de 

envelhecimento, para que haja assim, melhora do estado de saúde dos idosos, seja 

através da manutenção de estilos de vida saudáveis, ou nas situações de doença. A 

assistência ou cuidado de enfermagem, não se restringe apenas ao regime 

terapêutico, mas se estende também aos familiares, por meio de iniciativas e ações 

que busquem estimular esses familiares a permanecer ao lado do paciente. Esses 

profissionais de enfermagem através do cuidado de enfermagem na ESF podem 

contribuir significativamente para a construção da autonomia e participação das 

pessoas idosas na tomada de decisão sobre suas necessidades de atenção ou 

cuidado à sua saúde (FAGUNDES, 2015). 

As atribuições do profissional de enfermagem, ocorrem em diversas áreas, 

como: assistência de enfermagem individual, gerenciamento da equipe de 

enfermagem bem como também na coordenação dos cargos técnicos na Vigilância 

Epidemiológica, além de participar de também de ações educativas e da equipe de 

planejamento em saúde, sendo responsável pela avaliação e articulação  das ações 

de saúde, sendo também exclusivamente responsável, segundo a Portaria nº 648, 

pelas estratégias assistenciais voltadas a saúde do idoso, mediante ações 

educativas, preventivas, curativas e terapias em grupos (CORREIA; FREIRES; 

LUCENA, 2015).  

Dessa forma, cabe ao enfermeiro prestar ao idoso uma assistência que 

tenha por objetivo realizar de forma integral e humanizada a manutenção da 

qualidade de vida, levando em consideração todas as perdas adquiridas nesse 

processo de envelhecimento, e considerando todas as possibilidades de prevenção, 

mantendo e reabilitando o estado de saúde desses usuários, pois grande parte dos 

distúrbios crônicos apresentados por essa faixa etária, podem ser prevenidos e 
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também controlados, proporcionando aos idosos maiores chances de obter melhora 

na qualidade de vida e independência funcional (BRITO; et al. , 2015). 

 
Resultados e discussões 

  
Os dados coletados nos artigos selecionados para o estudo estão descritos 

na tabela e nos gráficos abaixo:  

 
Tabela 1 – Síntese dos artigos selecionados sobre: Atuação do enfermeiro no 

atendimento humanizado ao idoso na Estratégia de Saúde da Família 

 
Seq 
 

 
Autor 

 
Periódico 

 
Título do Estudo 

 
Objetivo do estudo 

 
 
 

 1 

 
 
 
FAGUNDES. 

 
 

FACIDER 
Revista 
Científica 

 
Humanização da 
Assistência de 
Enfermagem Frente ao 
Paciente Idoso na 
Estratégia de Saúde da 
Família  
 

 
Demonstrar como os 
profissionais da 
enfermagem podem 
contribuir na assistência 
do paciente idoso no 
Programa Saúde da 
Família 
 

 
 
 
2 

 
 

SILVA; 
SILVA. 

        
        
           
   FIBRA 

 
Humanização da 
Assistência de 
Enfermagem ao Idoso 

 
Descrever a importância 
da assistência de 
enfermagem ao idoso 
baseando-se nos 
princípios de  
Humanização 
 

 
 

 
 

3 

 
 
 
 
Brito; et al. 

 
 
 
Revista 
Interdiscipli
nar  

 
 
O idoso na estratégia 
saúde da família: 
atuação do enfermeiro 
durante o 
envelhecimento ativo 

 
Analisar a atuação do 
enfermeiro da Estratégia 
de Saúde da Família 
(ESF) para efetivação da 
assistência do enfermeiro 
durante o processo de 
envelhecimento ativo 
 

 
 
 
4 

 
 
CORREIA; 
FREIRES; 
LUCENA.  

Rev. Ciênc. 
Saúde 
Nova 
Esperança 

 
Assistência de 
Enfermagem ao Idoso 
em Unidades de Saúde 
da Família 

 
Verificar a atenção ao 
idoso pelos Enfermeiros 
em uma Unidade de 
Saúde da Família 
 

  
5 

 
LIMA 

 
Saúde 
Social 

 
Humanização na 
Atenção  
 

 
Discutir as práticas de 
assistência, políticas, 
estratégias e ações 
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á Saúde do Idoso  governamentais 
formalizadas para a saúde 
do idoso 
 

 
 
 
6 

 
NEVES; 
ONISHI; 
PELUSO.  

 
Revista 
Equilíbrio 
Corporal e 
Saúde 

Atuação do enfermeiro 
na estratégia saúde da 
família em relação aos 
idosos com 
vestibulopatias 

 
Abordar o trabalho do 
enfermeiro na Estratégia 
Saúde da Família 

 
 
 
 

  7 

 
 
 
 
MIRANDA 

 
 
 

 
UFMG 

O Trabalho do 
enfermeiro da 
estratégia saúde da 
família na promoção da 
qualidade de vida do 
idoso: Um plano de 
intervenção para o 
município de Nacip 
Raydan –MG 

 
 
Elaborar uma proposta de 
intervenção para a 
promoção da qualidade de 
vida dos idosos na ESF 
do município de Nacip 
Raydan. 

 
 
 
8 

 
 
SILVA; et al. 

 
Revol/ 
Revista de 
Enfemagem 
UFPE 
Online  

 
Acolhimento ao Idoso 
em Unidades de Saúde 
da Família 

Identificar publicações 
relacionadas ao 
acolhimento do idoso em 
Unidades de Saúde da 
Família 

 

Gráfico 1: Artigos utilizados no estudo entre os anos de 2010 e 2018 
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Gráfico 2: Delineamento do estudo 

 

 

Com base nos estudos acima citados, e considerando toda temática 

abordada nesse trabalho, percebe-se que, o envelhecimento, é atualmente um 

reflexo da baixa nos índices de natalidade e de crescimento populacional, a 

população idosa que aumentou nos últimos anos, e tende a um aumento 

progressivo, necessita cada vez mais de atenção e cuidados no processo de 

envelhecimento que envolve diversas alterações, funcionais, fisiológicas e 

psicológicas que requerem assistência (SILVA; SILVA, 2017; FAGUNDES, 2015). 

Envelhecer bem envolve diversos fatores, bem como os valores e recursos 

de cada envolvido nesse processo e para que isso ocorra, faz-se necessária o 

desenvolvimento de práticas, bem como a elaboração e execução de programas que 

aumentem o nível na qualidade de vida dos idosos, com o intuito de promover saúde 

e bem-estar para esses idosos, seja no envelhecimento saudável e ativo ou 

naqueles acometidos de patologias e com perda de autonomia (SILVA; SILVA, 

2017).  

Alguns desafios para a integralidade no cuidado com a saúde desses idosos, 

devem ser enfrentados pelos profissionais, familiares e pelos próprios idosos, visto 

que esses consomem mais os serviços de saúde, dada a necessidade de 

internações frequentes e duradouras, além da predominância de doenças crônicas 

que exigem maior atenção e cuidado redobrado dos familiares, associados ao 
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acompanhamento médico e da equipe multidisciplinar (SILVA; SILVA, 2017; 

FAGUNDES, 2015). 

Em relação a construção de vínculos entre o idoso e os profissionais que o 

acolhem, o desafio está em prestar uma assistência de qualidade e adequada às 

necessidades do idoso, por diversos fatores como dificuldade em ofertar opções 

tecnológicas, que ajudem a enfrentar os problemas de saúde, bem como os 

impasses para atender prioridades de forma ampliada e compreender as 

necessidades relacionadas ao envelhecimento (FAGUNDES, 2015). 

Comumente o cuidado com a pessoa idosa, ocorre mediante um suporte 

informal, composto por familiares, vizinhos, amigos e membros da comunidade e 

prestado de maneira voluntaria, sem remuneração. Contudo a Estratégia de Saúde 

da Família funciona como o “suporte técnico” trazendo elementos, como por 

exemplo o atendimento no âmbito domiciliar, realizando práticas de prevenção, 

promoção, e dando prioridade aos recursos humanos, ou seja, sua equipe, necessita 

de preparo mediante formação, capacitação, além de remuneração (SILVA; SILVA, 

2017; FAGUNDES, 2015). 

Nesse cenário, de acordo com Fagundes (2015) o profissional de 

enfermagem desempenha um importante papel, auxiliando o idoso quanto as 

práticas para o envelhecimento ativo e saudável, ou na manutenção da saúde e 

acompanhamento daqueles acometidos de enfermidades, apoiando e servindo de 

suporte no enfrentamento da doença. Além disso o enfermeiro da ESF, se encontra 

em contato direto e contínuo com a população, sendo ele o vínculo entre o usuário e 

o sistema de saúde, é responsável também pelo desenvolvimento de estratégias 

para promover a capacitação dos membros de sua equipe, bem como seu próprio 

aperfeiçoamento (NEVES; ONISHI; PELUSO, 2012). 

Contudo, segundo Correia, Freire e Lucena (2015), alguns profissionais de 

enfermagem, deixam de realizar o acolhimento aos idosos, nas Unidade de Atenção 

Básica, deixando com que outros profissionais realizem. Já para Brito, et al. (2015) 

mesmo que o tipo de cuidado prestado exerça forte influência durante o processo de 

envelhecimento, proporcionando ao idoso segurança, conforto e qualidade na 

atenção prestada, ainda, há necessidade de uma infraestrutura melhor e mais 

adequada, além de precisarem de um aumento na disponibilidade de insumos para 

que assistência ocorra de forma efetiva, para melhor assistir esses idosos.  
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Outro obstáculo a ser enfrentado para a construção da assistência integral 

aos idosos, é a ausência do trabalho em equipe, dentre outros fatores como 

divergências no modelo assistencial para com os interesses dos usuários,  

isolamento por parte de outros profissionais, que algumas vezes desconhecem, ou 

não dão a devida importância ao valor de suas práticas,  além da necessidade de 

qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais da saúde, sobre os efeitos positivos 

de suas práticas no processo de envelhecimento e na busca pelo cuidado integral à 

saúde do idoso (SILVA; et al. 2018).  

Sendo assim, apesar de toda a preocupação entorno da saúde e do bem-

estar da população idosa, evidenciada por ações, programas, políticas e estatutos 

que asseguram os direitos dos idosos, ainda existem diversos desafios que 

impedem que a integralidade dessas políticas, sejam executadas, e para que a 

assistência necessária ao cuidado com o idoso, possa ser realizada integralmente, 

dentro dos princípios do sistema de saúde (LIMA; et al., 2010; MIRANDA, 2014).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O envelhecimento é um processo natural e irreversível, o qual, todos estão 

sujeitos, esse processo acarreta diversas mudanças e desafios, nessa fase os 

idosos requerem maior atenção e cuidado, devido ao estado de fragilidade e perda 

de autonomia causando sensação de impotência, e dependência. Por isso, é 

imprescindível proporcionar a esses indivíduos um cuidado humanizado, baseado 

em respeito, empatia, dando não só um suporte clínico e terapêutico, mas também 

emocional, buscando oferecer atendimento integral e de qualidade. Esse apoio é 

dado através da Estratégia de Saúde da família, responsável pela promoção, 

prevenção e acompanhamento da saúde desse público, sendo o enfermeiro o 

principal elo entre o idoso e a estratégia. 

Portanto, mesmo com desafios enfrentados pelos profissionais, e pelo 

próprio usuário, a ESF ainda é o local preferencial para essa manutenção na saúde 

desses idosos, pois dá acesso aos demais serviços de saúde, além de oferecer 

programas específicos para a prática do envelhecimento ativo, levando também o 

atendimento para o âmbito domiciliar. Assim, é extremamente importante que os 

profissionais atuantes na atenção básica, acolham e cuidem desses indivíduos da 
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maneira adequada, oferecendo suporte, apoio emocional e acima de tudo respeito, 

adequando a assistência as necessidades de cada usuário, e tendo consciência da 

importância de suas práticas, e valor de uma assistência humanizada de qualidade, 

e a diferença que ela faz na vida desses usuários.  
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