Ensaios
&
Diálogos
105

ENSAIOS & DIÁLOGOS
Revista Científica do Claretiano – Centro Universitário

Reitoria / Rectorate
Reitor: Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pró-Reitor Administrativo: Prof. Esp. Osvaldo Celotti
Pró-Reitor Acadêmico: Prof. Esp. Leandro Henrique da Silva Pauletti
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária: Prof. Esp. Ângelo Aparecido Zadra
Conselho editorial / Publish Committee
Prof.ª Dra. Maria Cecília L. B. Soares (CLARETIANO – RIO CLARO)
Prof. Esp. Ângelo Aparecido Zadra (CLARETIANO – RIO CLARO)
Prof. Me. João Carlos Picolin (CLARETIANO – RIO CLARO)
Prof. Esp. Euclides Francisco Jutkoski (CLARETIANO – RIO CLARO)
Prof. Dr. Manoel Valmir Fernandes (CLARETIANO – RIO CLARO)
Prof.ª Esp. Viviane Cristina Geraldo (CLARETIANO – RIO CLARO)
Prof.ª Dra. Beatriz Martins Manzano (CLARETIANO – RIO CLARO)
Prof. Dr. Ronaldo Ribeiro de Campos (FATEC – TAQUATIRINGA)
Prof.ª Dra. Márcia Reami Pechula (UNESP – RIO CLARO)

Informações Gerais / General Information
Periodicidade: anual
Número de páginas: 135 páginas
Número de artigos: 7 artigos
Mancha/Formato: 11,3 x 18 cm / 15 x 21 cm
Os artigos são de inteira responsabilidade de seus autores

ISSN 1983-6341

ENSAIOS & DIÁLOGOS
Revista Científica do Claretiano – Centro Universitário

Ensaios & Diálogos

Rio Claro

v. 12

n. 1

p. 1-135

jan./dez.
2019

© 2019 Ação Educacional Claretiana
Editor responsável: Prof. Me. Pablo Rodrigo Gonçalves
Organização/ Organization
Prof. Me. Pablo Rodrigo Gonçalves
Equipe técnica / Technical staff
Normatização: Inaiê Cordeiro e Rafael Antonio Morotti
Revisão: Cecília Zurawski e Ricardo Boone Wotckoski
Capa e Projeto gráfico: Bruno do Carmo Bulgarelli
Direitos autorais / Copyright
Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução, a transmissão total ou parcial por qualquer
forma e/ou qualquer meio (eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação e distribuição na
web), ou o arquivamento em qualquer sistema de banco de dados sem a permissão por escrito do
autor e da Ação Educacional Claretiana.
Permuta / Exchange
Os pedidos de permuta devem ser encaminhados à Biblioteca da instituição:
Claretiano – Centro Universitário / Rio Claro – SP
Av. Santo Antonio Maria Claret, n. 1724, Cidade Claret
Rio Claro / SP – CEP: 13.503-250
E-mail: biblioteca@claretianorc.com.br
Telefone: (19) 2111-6000
Bibliotecária / Librarian
Gabriela Leandro Fontana – CRB-8/9748

001.4 E52
Ensaios & Diálogos – revista científica do Claretiano – Centro Universitário – v.12,
n.1, jan./dez. 2019 -. – Rio Claro, SP : Claretiano, 2019.
135 p.
Anual.
ISSN: 1983-6341
1. Pesquisa Científica - Periódicos. I. Ensaios & Diálogos – revista científica do Claretiano
– Centro Universitário.
CDD 001.4

Os trabalhos publicados nesta Revista são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo
necessariamente a opinião do Claretiano – Centro Universitário, do Conselho Editorial ou da
Coordenadoria Geral de Pesquisa e Iniciação Científica.

Sumário / Contents
Editorial / Editor’s note
ARTIGO ORIGINAL / ORIGINAL PAPER
A ética dialógica de Martin Buber no contexto da sociedade
tecnológica

The dialogical ethics of Martin Buber in the context of the technological
society

Auditoria e controle interno em pequenas empresas
Audit and internal control in small companies

Ética contábil na prevenção de fraudes
Accounting ethic in the prevention of frauds

Memória gráfica do interior paulista – impressos litográficos
comerciais [1890-1910]
Graphic memory of inland cities of São Paulo – commercial lithograph
prints [1890-1910]

Nazismo: explicando o autoritarismo a partir da comunicação
usada no cartaz “Es lebe Deutschland”
Nazism: explaining authoritarianism from the communication used in
the poster “Es lebe Deutschland”

Relações familiares e o processo ensino-aprendizagem
Family relations and the teaching-learning process

As raízes históricas do processo de secularização e sua implicação
na atualidade
The historical roots of the secularization process and its current
implications

Política Editorial / Editorial Policy

7

Editorial / Editor’s note
Prezado leitor,
É com grande satisfação que apresentamos mais uma edição
da Revista Ensaios & Diálogos, fruto do empenho de nossos alunos
e da participação de autores externos. As publicações acadêmicas
do Claretiano têm nos últimos anos se tornado um campo fértil para
a divulgação da pesquisa, de ideias e conhecimentos. Isso reforça
a posição do Claretiano no seu compromisso com a educação e
o desenvolvimento humano. Posição essa que foi consolidada em
2018 com o credenciamento do Claretiano Faculdade de Rio Claro
como Centro Universitário, obtendo nota máxima na avaliação do
Ministério da Educação.
Outra conquista importante para nossa instituição foi o início
da primeira turma do curso de Medicina, o que inaugura uma nova
fase na instituição, com novos cursos na área da saúde para o município de Rio Claro e região, podendo, assim, contribuir ainda mais
para o desenvolvimento local e regional.
Todas essas ações refletem a preocupação com uma educação
de qualidade, orientada por sua missão, que valoriza a vida, que
respondem aos desafios da sociedade atual e à demanda do mercado de trabalho.
O presente volume tem sete artigos sobre temáticas relativas às diversas áreas oferecidas pela Instituição, que expressam o
empenho na produção científica e acadêmica dos docentes, assim
como nos trabalhos de autores externos.
Parabéns a todos os autores que apresentaram seus trabalhos
nesta edição da Revista Ensaios & Diálogos e também a todos que
contribuíram para esta publicação. Mais uma etapa vencida!
Prof. Ms. Pablo Rodrigo Gonçalves

Coordenador do NUPIC – Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro
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A ética dialógica de Martin Buber no contexto
da sociedade tecnológica
Alexandre Matias SILVA1
Resumo: O objetivo da presente análise é a realização de uma investigação
sobre a ética do diálogo do filósofo de Viena Martin Buber. A ética como área
da filosofia se ocupa em produzir uma reflexão crítica sobre o agir humano. Em
tempos de forte pragmatismo, dominado pela tecnologia, a ética buberiana acena
para a relação do homem com seu semelhante, com o mundo e com Deus a partir
de uma perspectiva dialógica. O atual cenário industrial e tecnológico interfere
nas relações humanas, portanto na moral vigente, contexto apropriado para obra
de Martin Buber, em especial seu livro Eu e Tu, de 1923, conteúdo que fornece
o principal referencial teórico da pesquisa. A presente pesquisa se baseia em
primeiro plano na literatura de Martin Buber, além de outros pensadores éticos
convergentes à ética de Buber, que permitem uma reflexão no campo da ética,
da alteridade dentro do contexto tecnológico. Em conclusão, Martin Buber nos
convida para uma verdadeira dialética entre os mundos Eu-Tu e Eu-Isso, não se
excluem.
Palavras-chave: Ética. Alteridade. Diálogo. Tecnologia. Filosofia Moral.

Alexandre Matias Silva. Mestre em Filosofia Política pela Universidade São Judas Tadeu. Licenciado em
Filosofia pelo Claretiano – Centro Universitário. Bacharel em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul.
Professor na Faculdade Carlos Drummond de Andrade. E-mail: <professormatias@bol.com.br>.
1
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The dialogical ethics of Martin Buber in the
context of the technological society
Alexandre Matias SILVA
Abstract: The purpose of this analysis is to conduct an investigation into the
ethics of dialogue of the Vienna philosopher Martin Buber. Ethics as an area of
philosophy is concerned with producing a critical reflection on human action. In
times of strong pragmatism, dominated by technology, Buberian ethics beckons
to the relation of man to his neighbor, to the world and to God from a dialogical
perspective. The current industrial and technological scenario interferes in
human relations, therefore in the current morality, appropriate context for the
work of Martin Buber, especially his book EU and TU of 1923, content that
provides the main theoretical reference of the research. The present research is
based primarily on Martin Buber’s literature, as well as other ethical thinkers
convergent to Buber’s ethics, which allow for a reflection in the field of ethics,
of alterity within the technological context. In conclusion, Martin Buber invites
us to a true dialectic between the I-Thou and I-Thou worlds not exclude.
Keywords: Ethics. Otherness. Dialogue. Technology. Moral philosophy.
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1. INTRODUÇÃO
Desde de Platão e seu Crátilo na Grécia, já é possível perceber a importância dada à linguagem e seu papel transmissor de
esclarecimento entre os homens. Assim, é possível afirmar que o
diálogo entre os homens permitiu a formação de comunidades, bem
como o desenvolvimento das técnicas necessárias entre eles, pois a
comunicação implica a produção do discurso, do diálogo e possibilita entendimento.
Em tempos de forte apelo tecnológico, é oportuna uma profunda reflexão sobre a importância que exerce a obra dialógica dentro da perspectiva filosófica de Martin Buber (1878-1965), filósofo
austríaco radicado na Alemanha e professor na Universidade de
Frankfurt. Profundo pensador da relação entre as pessoas, Deus e
o mundo, demonstra isso em suas diversas obras, em especial no
livro Eu e Tu, publicado em 1923.
A questão do diálogo e do discurso não se trata de um tema
novo na filosofia, uma vez que essa investigação tem sido feita
desde Platão chegando até os contemporâneos Emmanuel Levinas,
Jürgen Habermas e Karl-Otto Apel, para citar alguns autores.
A atualidade e a forte tecnologia que também a caracteriza
têm possibilitado ao homem estar em contato com um mundo completamente diferente do de nossos antepassados. Assim, é possível
pensar que os avanços tecnológicos das últimas décadas atingem o
homem, seu comportamento, e seu modo de agir e de pensar. Dessa
forma, compete à ética questionar e investigar a relação entre o
comportamento humano dentro desse contexto tecnológico que a
influencia.
Assim, o presente artigo investigará a ética do diálogo em
Martin Buber, especificamente no contexto da sociedade tecnológica e industrial, buscando, a partir da obra do filósofo austríaco,
refletir sobre a relação entre os homens, bem como entre o homem
e o mundo que o cerca. Para tanto, faremos um artigo de revisão
bibliográfica a partir da obra dialógica de Martin Buber, que nos
servirá de referencial teórico.
Ensaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 9-22, jan./dez. 2019
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2. ÉTICA
O tema da ética e da moral entra para o cenário filosófico
com o filósofo grego Sócrates, precursor em trazer a reflexão sobre
o agir humano para dentro do campo da filosofia no século IV a.C.,
como é possível ler nos diálogos de Platão. Posteriormente, a ética
é amplamente trabalhada pela pena de Aristóteles ([s.d.]) em suas
três éticas, a saber, Ética a Eudemo, Ética a Nicômaco e Magna
Moralia.
Assim, é possível afirmar que a ética é fruto da criação grega,
ao menos em sua forma mais estruturada e dentro de uma perspectiva filosófica, com Sócrates, Platão e Aristóteles.
A tradição filosófica posterior prestou grandes contribuições
à ética desde os primórdios da filosofia até chegar aos contemporâneos, que lhe dão um caráter prático na sociedade.
Como criação grega, a ética se relaciona com a reflexão sobre
o agir humano e, na perspectiva aristotélica, o termo se associa às
virtudes morais. Em sua etimologia, a palavra ética nos remete a
ethike, derivada do substantivo éthos, que indica a conduta humana. Nesse sentido, esclarece Roger-Pol Droit (2012, p. 14):
[…] Porque éthos, em grego, pode significar também o “caráter” de uma pessoa, a maneira como ela “habita o mundo” em função de suas disposições naturais. Éthos significa igualmente os “costumes”, as maneiras de se comportar
numa determinada sociedade, numa determinada época.
Nesse caso, é portanto a maneira como vivem os homens,
os costumes que observam, os tipos de regras que seguem,
as leis sob as quais vivem.

Pensadores profundos também se dedicaram a problematizar
questões éticas e até a contestar a moral, tais como Immanuel Kant
e Nietzsche. Kant foi um ardoroso defensor de um agir moral movido inteiramente pelo senso de dever quando formulou seu imperativo categórico. Por outro lado, Nietzsche e seu martelo procuraram
demolir a moralidade advinda da nossa herança socrática.
É importante destacar a estreita relação entre ética e moral
desde os tempos gregos, que é mais bem esclarecida na contempoEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 9-22, jan./dez. 2019
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raneidade. Enquanto a ética constitui uma reflexão teórica sobre o
agir humano, a moral constitui as ações praticadas ou agir propriamente dito.
Vê-se, portanto, que não há rigorosa e universal distinção
no emprego dos termos. Yves de La Taille, por exemplo,
toma por critério outro tipo de distinção: a convenção mais
adotada para diferenciar o sentido de moral do de ética
é reservar o primeiro conceito para o fenômeno social, e
o segundo para a reflexão filosófica científica sobre ele
(TAILLE, 2006 apud BROCHADO, 2009, p. 63).

Ainda nessa perspectiva, Leonardo Boff (2000) fornece um
interessante painel acerca da distinção entre ética e moral:
Em outras palavras: o ethos não é algo acabado, mas algo
aberto a ser sempre feito, refeito e cuidado como só acontece com a moradia humana. Ethos se traduz, então, por
ética. (...). Esses meios também eram chamados de ethos,
mas escrito com E grande (o epsílon, em grego). Ele significa os costumes, vale dizer, o conjunto de valores e de
hábitos consagrados pela tradição cultural de um povo.
Ethos como o conjunto dos meios ordenados ao fim (bem,
auto-realização) se traduz comumente por moral (BOFF,
2000, p. 35-36).

Importante autor no campo da ética, Adolfo Sánchez Vázquez
(1985), em sua Ética (1985), cria um cenário onde procura diferenciar a ética da moral; para tanto, chama a ética de “teórico-ético” e
a moral, identificada com o agir propriamente, de “prático-moral”.
Voltando nossa atenção para o campo da ética, entendida
como uma reflexão crítica sobre o agir humano (moral), Vázquez
afirma que o problema do qual se ocupa a ética é definir o que é
o bom, lembrando que tal definição não é simples, uma vez que
deverá levar em consideração a complexidade da vida, bem como
a variação que os valores e condutas morais sofreram ao longo dos
tempos, assim a ética não se reduz à atividade meramente normativa, pois segundo o autor:
O problema do que fazer em cada situação concreta é um
problema prático-moral e não teórico-ético. Ao contrário,
definir o que é o bom não é um problema moral cuja solução caiba ao indivíduo em cada caso particular, mas um
Ensaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 9-22, jan./dez. 2019
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problema geral de caráter teórico, de competência do investigador da moral, ou seja, do ético (VÁZQUEZ, 1985,
p. 7-8).

Dessa forma, é possível afirmar que a ética constitui uma reflexão sobre o agir humano ou, no dizer de Vázquez (1985, p. 10):
“[...] a ética pode contribuir para fundamentar ou justificar certa
forma de comportamento moral”.
A ética como reflexão se torna importante quando o indivíduo está diante de escolhas em liberdade e sociedade. É justamente
nesse contexto ético que a filosofia dialógica de Martin Buber pode
se tornar apropriada.
Como comentado, temas relacionados à linguagem, como o
diálogo, a comunicação, a alteridade e os signos, há muito mereceram especial atenção da filosofia e dos filósofos, uma vez que são
construções humanas e, portanto, estão inseridos em nossa realidade.
A ética ao cumprir sua tarefa reflexiva acerca do agir humano
deve investigar o papel e a eventual importância do diálogo em Buber na construção de uma moral que possua valores humanitaristas
e, portanto, mais construtivos.
3. MARTIN MORDECHAI BUBER
O filósofo Martin Buber (1878-1965) representa um importante momento da filosofia do diálogo, como se convencionou chamar.
Nascido em Viena, judeu de nascimento e defensor do diálogo, Buber também se dedicou às reflexões teológicas, sendo, além
de filósofo, professor universitário e escritor. Sentindo os efeitos da
perseguição nazista na Europa dos anos 1930, instalou-se na Palestina, lá residindo até seu falecimento em 1965.
Martin Buber entra para a Universidade de Viena estudando
Filosofia e História da Arte, doutorando-se em filosofia em 1904 na
Universidade de Berlim. Em 1923, torna-se professor de História
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das Religiões e Ética Judaica na Universidade de Frankfurt, permanecendo nesse cargo até 1933, quando foi retirado pelos nazistas.
É importante destacar que os estudos e escritos de Buber vão
tratar de temas ligados à Bíblia, hassidismo, judaísmo, filosofia,
sociologia, política e educação.
De sua obra, o presente artigo usará como referencial teórico
duas produções que abordam questões dialógicas e do diálogo; no
caso, Do diálogo e do dialógico e o clássico Eu e Tu, livros nos
quais a filosofia dialógica se manifesta como reflexão ética.
A obra dialógica de Martin Buber pode ser situada dentro do
espectro que vai da antropologia filosófica, na medida em que problematiza a figura do homem, até a ética, uma vez que também
reflete sobre o agir humano.
A filosofia do diálogo e da relação procura refletir sobre o
sentido da existência humana e sua relação com o mundo. O pensamento filosófico de Buber sofreu profunda influência de sua religiosidade, no caso sua condição de judeu, como é perceptível em
seus textos.
É importante destacar que Martin Buber não foi um pensador
enclausurado em seu saber, mas foi um ativo membro de sua comunidade judaica e um incentivador do diálogo em suas relações pessoais e políticas, não raro encontrando resistências, uma vez que a
prática dialógica pode representar uma complexa construção e não
uma realidade pronta e à disposição.
A obra de Buber se situa em dois períodos distintos, uma fase
alemã e outra após sua chegada a Israel. Contudo, toda sua obra
posterior a Eu e Tu (BUBER, 1923) praticamente gira em torno
desse clássico texto dialógico, não sendo desnecessário afirmar que
essa obra tardia também é uma maneira adequada de melhor compreender seu Eu e Tu.
Apesar de se tratar de uma obra próxima a completar um século, é possível pensar que Eu e Tu pode ser contextualizada para o
cenário atual e fornecer reflexões absolutamente atuais, ainda que
as relações sejam em parte diferentes da década de 1920, quando
Ensaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 9-22, jan./dez. 2019
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foi escrita, em especial pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia e suas conexões com as relações inter-humanas.
Assim, como toda a filosofia, o pensamento de Martin Buber
se insere no campo da ética, ainda que esse autor tenha rejeitado catalogações, portanto sua filosofia é atemporal, permitindo ao leitor
uma profunda reflexão sobre o homem e suas relações com o seu
semelhante, o mundo e com Deus.
4. A SOCIEDADE TECNOLÓGICA
Muito se produziu sobre o avanço da tecnologia e sua influência na sociedade e no homem. A filosofia em particular produziu
relevantes reflexões com Jean-Jacques Rousseau (1983), no século
XVIII, e, mais recentemente, com Hans Jonas (2006) e os pensadores ligados à Escola de Frankfurt, para citar alguns.
Assim, seus aspectos positivos e negativos não escaparam da
análise de filósofos e de suas filosofias, uma vez que a tecnologia
avançou poderosamente nos últimos 100 anos como nunca houvera
ocorrido na história da humanidade, o que certamente cria interferências no campo da ética, da política, do direito, da economia, bem
como da própria ciência. É possível pensar que tais avanços também modificaram a maneira como o homem passou a se relacionar
com seu semelhante e com o próprio mundo que o cerca.
A sociedade tecnológica tem seus primórdios em fins do século XVIII, quando, na Inglaterra, surge a Revolução Industrial.
Ao longo dos séculos e em sua quarta geração, como se conveniou
chamar atualmente, está ligada à indústria da tecnologia, com a fabricação de itens tais como tecnologia digitais, modernos aparelhos
de telefonia móvel, conectividade, entre outros. Esse cenário além
de interferir drasticamente na produção desses bens, na economia,
no consumo e no meio ambiente, também interferiu nas relações
inter-humanas.
Dentro dessa perspectiva onde a tecnologia atual se expandiu
de maneira crescente possibilitando novas maneiras de interação e
diálogo, a exemplo das mídias sociais e telefonia móvel, impulsioEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 9-22, jan./dez. 2019
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nadas pela difusão e popularização da internet, Martin Buber e sua
filosofia do diálogo se tornam apropriados para problematização
dessa realidade social a partir da perspectiva dialógica.
Entendemos ser posturas pouco reflexivas categorizar entre
os dois extremos o papel da tecnologia, ou seja, dos malefícios
completos à defesa incondicional da tecnologia por se tratar de uma
questão complexa que, ao longo da história da filosofia, tem merecido atenção e estudos. Assim, Buber e sua obra podem colaborar
para uma análise do homem e suas relações.
Dessa forma, a mudança no cenário tecnológico e suas possíveis interferências no cenário social e moral das últimas décadas
podem ser problematizadas à luz da ética buberiana, em especial da
clássica obra Eu e Tu (BUBER, s.d.), na medida em que, partindo
da noção dialógica, faz um estudo do homem e suas relações com o
outro, com a natureza e com Deus.
5. A PALAVRA-PRINCÍPIO
Eu e Tu constituí uma obra complexa e, em certos momentos impenetrável; foi escrita com grande beleza e em linguagem
até certo ponto hermética. O livro trabalha temas ligados ao diálogo, filosofia, antropologia e teologia e possui certas passagens
que, para um leitor pouco habituado a Buber, tornam difícil tarefa a
compreensão imediata. O texto por vezes soa poético ou teológico,
praticamente convidando o leitor a construir também uma relação
dialógica com ele como forma única de superar suas passagens herméticas.
Em toda a sua extensão, o texto faz uso de certos termos, os
quais Buber denominou palavras-princípio, que formam dois pares
e identificam maneiras distintas de interagir com a realidade circundante. Para tanto, Buber ([s.d.]) apresenta a palavra-princípio
Eu-Tu e outro par, Eu-Isso, sendo que o primeiro par goza de certa
primazia pelo autor, como explicou:
A palavra-princípio EU-TU só pode ser proferida pelo ser
na sua totalidade. A união e a fusão em um ser total não
pode ser realizada por mim e nem pode ser efetivada sem
Ensaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 9-22, jan./dez. 2019
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mim. O EU se realiza na relação com o TU; é tornando EU
que digo TU. Toda vida atual é encontro (BUBER, [s.d.],
p. 13).

A palavra-princípio permite a compreensão da dualidade a
que está submetido o homem através dos pares Eu-Tu e Eu-Isso.
Nesse sentido, a partir dessas palavras-princípio, Buber ([s.d.])
constrói sua ética de encontro ou do diálogo.
É possível pensar que a dualidade Eu-Tu e Eu-Isso vai muito além de expor duas maneiras distintas de relacionar-se com o
confrontante, na medida em que essa problematização permite uma
verdadeira antropologia do homem como ser social e dialógico.
Para Buber ([s.d.]), o homem é um ser dialogal e a modalidade
Eu-Tu possibilita o encontro, a reciprocidade e o fenômeno inter-humano, em que o homem pode enfim tornar-se pessoa, questões
caras ao autor. Assim, o Tu permite que eu seja de fato pessoa, ou
seja, o Eu.
Para melhor adentrar o pensamento de Buber, necessário se
faz um certo aprofundamento nas palavras-princípio e seu sentido. Assim, Eu-Tu remete à ideia de “relação”, portanto ontológica,
enquanto Eu-Isso a “relacionamento”, portanto reforça a ideia de
conhecimento e uso. A palavra-princípio Eu-Tu é um convite ao
movimento dialógico, ao ontológico, ao encontro, à reciprocidade
e à totalidade; como bem afirmou Buber ([s.d.], p. 3): “A palavra-princípio EU-TU só pode ser proferida pelo ser na sua totalidade”.
Em sentido diverso, a palavra-princípio Eu-Isso remete ao cognoscível e ao egótico, pois, nas palavras de Buber ([s.d.], p. 4): “A
palavra-princípio EU-ISSO não pode jamais ser proferida pelo ser
em sua totalidade”.
Dessa forma, é possível pensar que o autor procura dar a medida dessa dualidade entre as duas palavras-princípio por suas diferenças. Contudo, não é possível afirmar que o mundo do Isso por
si constitua um lado perverso, apenas se trata de uma forma menos
relacional ou, nas palavras de Buber ([s.d.]), gera apenas o relacionamento, algo mais limitado e não ontológico.
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A relação Eu-Tu não se limita apenas ao encontro com pessoas, mas também pode ocorrer com demais entes, inclusive o absoluto (Deus), questão tratada na terceira parte de seu Eu e Tu.
O relacionamento Eu-Isso é limitante e está vinculado à experimentação, à coerência e à rigidez dessa experiência. Por seu
turno, a relação Eu-Tu é reciproca, vinculada à totalidade e à fugacidade que o encontro dialógico permite.
A antropologia filosófica de Martin Buber procura pensar o
homem como um indivíduo que se relaciona por natureza (Eu-Tu),
ser dual em sua concepção que pode desenvolver o encontro, a relação, porém também pode manter com o outro um relacionamento
de exploração, coisificado (Eu-Isso).
Assim, as palavras-princípio Eu-Tu e Eu-Isso vão cumprindo
seu papel na vida humana, vistos tanto a relação (domínio do Eu-Tu) como o relacionamento (Eu-Isso) formando uma verdadeira
dialética na vida humana, como bem afirmou Buber ([s.d.], p. 38):
O mundo do TU não tem coerência nem no espaço nem
no tempo. Cada TU, após o término do evento da relação
deve necessariamente se transformar em ISSO. Cada ISSO
pode, se entrar no evento da relação, tornar-se um TU.

Dentro dessa reflexão trazida por Buber ([s.d.]), na qual o
homem está sujeito a dois modos de ação, de certa maneira cada um
a seu modo contribui para sua evolução na medida em que necessariamente não se anulam. Se a relação Eu-Tu representa o encontro
dialógico na totalidade, o relacionamento Eu-Isso representa a objetividade e coloca o Eu na condição daquele que experimenta, tudo
de forma coerente e ordenada, situação comum no relacionamento
com o mundo da tecnologia, das ciências e das novidades.
Rousseau (1983) construiu uma vigorosa crítica às ciências
e às artes; ainda assim não defendeu sua extinção ou a volta à vida
primitiva, mas chamou a atenção à dependência extrema da ciência e aos danosos efeitos na formação do homem do século XVII.
Rousseau (1983) chamou a atenção à maneira de se relacionar com
as ciências e as artes. Nessa mesma perspectiva, é possível pensar
que a dimensão Eu-Isso guarda semelhanças com a crítica de Rousseau (1983), pois, nas palavras de Buber ([s.d.], p. 39): “E com toda
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seriedade da verdade, ouça: o homem não pode viver sem o ISSO,
mas aquele que vive somente com o ISSO não é homem”.
Dessa forma, se considerarmos o mundo do Isso dentro do
atual contexto social e sobretudo tecnológico, no qual o homem
está rodeado de toda sorte de ofertas e novas demandas e no qual
necessidades são criadas a cada dia, o relacionamento Eu-Isso, que
é objetivante e convida à experimentação, não deve ser totalizante, fazendo com que o homem ignore a relação ontológica e dialógica que somente pode acontecer na totalidade, permitindo que
o indivíduo seja de fato um ser, indo além da experimentação e
instrumentalização comum da perspectiva Eu-Isso, pois, no dizer
de Buber ([s.d.], p. 3): “A palavra-princípio EU-TU só pode ser
proferida pelo ser na sua totalidade”. Assim, a relação Eu-Tu se dá
na totalidade e permite ao homem a imersão no outro, sem qualquer
intenção de controle e manipulação.
Essa dialogicidade buberiana somente é possível na medida
em que o Eu pode de fato experimentar o Tu, quer seja outra pessoa, a natureza ou o Tu absoluto, Deus. Dessa forma, o dialógico
pode criar o encontro inter-humano.
A beleza do inter-humano reside no fato de o homem, através
da atitude dialógica, poder se relacionar com seu semelhante, expressando sua humanidade e sem qualquer barreira se fazer indivíduo na medida que se comunica.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro de uma sociedade marcada por profundas contradições sociais e econômicas, na qual o desenvolvimento tecnológico
das últimas décadas superou os avanços alcançados nos últimos
séculos, a ética dialógica de Martin Buber se torna bastante apropriada.
Não se trata de negar a existência do mundo da experiência,
do avanço tecnológico e das técnicas, inseridas na perspectiva do
Isso. Por outro lado, defender apenas a existência da relação Eu-Tu,
focada no encontro, equivaleria a negar a força da obra de Buber,
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o homem profundamente mergulhado na realidade e nas complexidades, sempre pronto a interagir com as duas dimensões existentes,
Eu-Tu e Eu-Isso em suas vivências.
Parece mais apropriado fazer como Buber e reconhecer a dialética existente entre as palavras-princípio EU-TU e EU-ISSO e
até certa comunhão entre ambas. O homem certamente não poderá
viver unicamente apenas em uma dessas perspectivas; não será possível fiar-se no mundo do Isso, pois certamente se coisificará, não
viverá a totalidade e se perderá no pragmatismo das relações com
os outros, com o mundo que lhe cerca e com Deus, pois no dizer
de Buber ([s.d.], p. 39): “E com toda seriedade da verdade, ouça: o
homem não pode viver sem o ISSO, mas aquele que vive somente
com o ISSO não é homem”.
Em face a todo cenário industrial e tecnológico e suas profundas relações com os indivíduos tão bem estudados pela Escola
de Frankfurt, a palavra-princípio Eu-Tu figura-se como um convite ao inter-humano e ao transcendente, um verdadeiro mergulho
em questões sérias e caras ao ser humano. O mundo industrial, da
técnica e da tecnologia constitui uma realidade e certamente produziu avanços significativos ao homem, mas o relacionamento desse
mundo (Isso) com o homem (Eu) não poderá transformá-lo em homem, não poderá suscitar sua melhor porção, pois não é ontológico
e, portanto, apenas lhe proporciona conhecimento e experiências.
Como bem observou Buber, ainda assim o mundo do Isso possui a
sua utilidade. Nessa perspectiva, as palavras de Bartholo Jr. (2001)
podem ser apropriadas:
O fundamento de Eu e Tu, a obra principal de Martin Buber, não são conceitos abstratos, é a própria experiência
existencial se revelando. Não se trata de uma obra de metafísica ou de teologia sistemática. Nela encontramos uma
fenomenologia da palavra e uma ontologia da relação que
fundamentam uma antropologia e uma ética do inter-humano (BARTHOLO JR., 2001, p. 78-79).

Contudo, somente o caminho dialógico possibilita a alteridade, o encontro, e até o amor entre o Eu e o Tu, em que o ser de fato
se humaniza, em sua totalidade. A obra de Buber constitui um documento histórico na construção de uma sociedade do diálogo, do
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encontro e do entendimento, sem desprezar a existência da técnica
e da experiência.
Assim, é possível reconhecer a atualidade da reflexão trazida
por Buber a partir de sua obra Eu e Tu, de 1923, convidando-nos
a pensar numa verdadeira dialética entre dois modos de agir, que
necessariamente não se excluem, mas se interligam; porém, nunca
é demais reforçar que o indivíduo encontra a possibilidade de ser
Eu apenas no encontro com seu Tu, encontro esse que ocorre na
relação dialógica.
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Audit and internal control in small companies
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Silviane Penteado RUIZ
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Abstract: This scientific article will consider the negligence of the small
companies about audit and internal control. The purpose of this study is
to introduce some necessary ideas and guidelines for the organization of a
responsible action in the internal audit area and in the internal control, helping
the control’s processes and to make it easier for the management area to analyze
the situations and align them. The internal audit is an accounting tool which
checks proceedings and processes in order to identify current issues offering
increases that assist the entrepeneurs expectations while the internal control is
the group of methods which evaluates the real performance in a precautionary
way, providing trustful datas and helping the company’s management to control
all the several facts that happen routinelly. This scientific study is bibliographic,
with a qualitative reserach, seeking to recover the scientific understanding about
conflicts related to the accounting’s field of sciences.
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1. INTRODUÇÃO
A finalidade do presente artigo científico é estudar a auditoria
e o controle interno em pequenas empresas, definindo conceitos
e ferramentas que são necessários para orientação e organização
de uma prática responsável na área de auditoria interna e controle interno, auxiliando os processos de gestão e facilitando a parte
administrativa no sentido de expor situações a serem analisadas e
ajustadas para que tudo ocorra de forma contínua e confiável. A
fim de que as empresas de pequeno porte consigam excelência em
suas diretrizes, inicialmente precisam avaliar o sistema de controle
interno para designar a maneira e proporção dos serviços a serem
executados com eficácia.
O controle interno é um conjunto de recursos, métodos e procedimentos que medem o desempenho real de modo preventivo,
assegurando a autenticidade dos elementos que produzem reflexo
no seu patrimônio e dando conformidade ao registro contábil. Já a
auditoria interna é uma ferramenta da contabilidade que verifica
procedimentos e processos, identificando falhas e problemas existentes e propõe melhorias que atendam as expectativas dos empresários e gestores.
O problema central deste artigo científico se relaciona à negligência das pequenas empresas em relação ao controle interno, e
o objetivo é estudar a auditoria e o controle interno em empresas
desse porte.
Atualmente, embora tenha havido um aumento das pequenas
empresas no país, estas têm enfrentado muitas dificuldades em continuar com suas atividades econômicas, os gestores não têm dado
importância a instrumentos de controle e auditoria interna para
gestão empresarial, como as informações contábeis, planejamento
antecipado, implantação de controle e outros que atendam às necessidades da organização, e acabam muitas vezes tomando decisões
incorretas por confiar somente na experiência e na intuição. Em
vista disso, não fazem análises financeiras, não conhecem os custos
e estoques e não utilizam como ferramenta financeira o fluxo de
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caixa e assim perdem dinheiro, como na formação de preços de
seus produtos.
Por esses motivos, na maioria das vezes as pequenas empresas pensam apenas obter retorno o mais rápido possível, sem se preocupar com a importância de mensurar os riscos. Quando nota-se
que existe realmente a negligência dentro das empresas, tende-se
a criar meios de controles para aperfeiçoamento dos fatos contábeis exigidos. A auditoria interna aliada ao controle interno ajudam
a organização a se manter ou se colocar no mercado, requerendo
flexibilidade para se habituar e conseguir manter-se sólida perante
mudanças que possam vir a ocorrer.
O uso dessas ferramentas de gestão faz com que as micro e
pequenas empresas não utilizem a informação contábil apenas para
informações fiscais, mas também para fins de tomada de decisões,
e, assim, são capazes de obter um resultado mais eficaz, correndo menos riscos uma vez que suas análises estão corretas. Consequentemente, evitam também as temidas fraudes que podem levar
empresas desse porte diretamente à falência, por terem que arcar
com prejuízos ou até mesmo multas de valores exorbitantes. Além
disso, os erros em demonstrações e registros contábeis aumentam
as possibilidades de se passar uma péssima credibilidade para investidores, evitando assim a ascensão e sucesso empresarial. Logo,
uma empresa que é auditada oferece maior confiabilidade para os
investidores, apresentando resultados mais satisfatórios.
A metodologia a ser empregada neste artigo científico é do
tipo bibliográfica, buscando recuperar conhecimento científico sobre a problemática relacionada ao campo das ciências contábeis.
Ela será de nível teórico, com fonte de dados estará baseada em
artigos científicos e livros. A forma de abordagem da pesquisa será
qualitativa, as informações obtidas não serão quantificadas, sendo
que os dados são básicos numa pesquisa científica para análise dos
fenômenos.
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2. CONCEITO DE AUDITORIA INTERNA
Segundo Sá (1998 apud TEIXEIRA, 2006, p. 5), “[...] o termo
auditoria tem origem latina audire, o ouvinte, aquele que ouve, e foi
rotulada pelos ingleses por auditing, no sentido de revisão”. Sendo
assim, revisa todas as documentações e analisa de forma mais específica cada uma, evitando possíveis fraudes que são prejudiciais e
desvios de informações que são preciosas para o bom desempenho
de uma empresa.
Franco em seus dizeres (1991 apud LORENZONI; VIEIRA,
2013, p. 123) menciona que:
A auditoria compreende o exame de documentos, livros e
registros, inspeções e obtenção de informações e confirmações, internas e externas, relacionados com o controle
do patrimônio, objetivando mensurar a exatidão desses registros e das demonstrações contábeis deles decorrentes.

O exame de auditoria deve observar cada setor detalhadamente, afinal entendendo cada setor tornam-se mais claras as afirmações e permite-se o estudo de cada procedimento, idealizando
aplicações específicas ou corretivas de acordo com as circunstâncias. É fundamental que exista confirmação total das informações
obtidas, avaliações pesadas, medidas e raciocinadas pelo auditor,
para evitar que sejam desnecessárias, indevidas e inconsequentes.
Dessa forma, são necessários investimentos no seu processo, uso
de uma boa técnica, clareza e redação adequada dessas informações
para que se obtenha qualidade no processo da organização.
A parte mais complexa e abrangente é a execução do trabalho
de auditoria, pois envolve todos os conhecimentos técnicos e administrativos do auditor, fazendo com que este obtenha mente aberta e visão panorâmica dos problemas e auxiliando-o a encontrar o
melhor caminho e a forma adequada para atingir seus objetivos.
Deve-se sempre buscar causas e possíveis formas de solução não se
prendendo apenas aos efeitos que podem causar, pois as informações obtidas serão sempre valiosas garantindo eficiência na continuidade da empresa.
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Pode-se destacar que a auditoria é reflexo das mudanças econômicas e sociais e não deve ser utilizada somente para fins de
levantar dados fiscais, mas também para fins gerenciais, auxiliando
na tomada de decisões e capacitando e orientando de forma visionária os gestores das organizações, sejam elas de médio ou pequeno
porte.
De acordo com Attie (1992 apud FLOZINO; SILVÉRIO,
2014, p. 132): “[...] A auditoria interna é uma função independente
de avaliação, criada dentro da empresa para examinar e avaliar suas
atividades, como um serviço a essa mesma organização”. Dessa
maneira, faz-se necessária para que os gestores possam identificar as falhas e erros a serem reparados para que as empresas tenham um melhor desempenho em tomadas de decisões, ou seja,
é uma ferramenta da contabilidade que verifica procedimentos e
processos, identificando falhas e problemas existentes e propõe
melhorias que atendam às expectativas empresariais. Ela torna-se
indispensável também na implantação de novos sistemas e projetos que podem ocorrer dentro da organização, fazendo com que
exista manutenção e aperfeiçoamento de sua qualidade, a fim de
que esse processo ocorra assertivamente, confirmando a veracidade dos procedimentos e informações e mantendo os gestores em
alerta com fatos que contradigam as evidências encontradas e situações que indiquem possíveis fraudes que possam ter ocorrido na
empresa. Consequentemente os resultados corretos passarão para
os gestores tranquilidade, ajudando no fornecimento de recomendações que possam corrigir e prevenir a exposição da organização
aos riscos e auxiliando também nas tomadas de decisões de várias
áreas da empresa, como os fatores externos que podem impactar os
resultados esperados pelos gestores.
Logo, a auditoria interna é um investimento e não um custo
para a empresa, visto que assegura a qualidade dos serviços prestados e garante a confiabilidade das informações (CREPALDI;
BIANCHI, 2015).
De acordo com o conceito de auditoria intern,a o auditor pode
ser um colaborador da empresa ou um terceiro. Tratando-se de alguém da própria empresa, a solicitação das documentações para
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análise será mais cordial com os parceiros de trabalho, facilitando o
trabalho do auditor, porém, sendo um terceiro, este encontrará certa
resistência para conseguir os dados, pois, por ser alguém diferente
na organização, os usuários de tais informações podem sentir-se de
certa forma ameaçados pela investigação.
Segundo Almeida (2000 apud FLOZINO; SILVÉRIO, 2014,
p. 136): “[...] O auditor interno é um empregado da empresa, e dentro de uma organização ele não deve estar subordinado àqueles cujo
trabalho examina”. Portanto, o auditor interno, sendo ele um colaborador ou um profissional qualificado, deve sentir-se à vontade
para revisar e avaliar as diretrizes, procedimentos e registros, além
de ter livre acesso a tudo o que possa ter importância para o assunto
e para o exame da empresa auditada, pois conseguirá administrar
formas para que a empresa trabalhe sem se preocupar com as normas de uma auditoria externa, que talvez cause prejuízo ao negócio
caso não tenha padrões estabelecidos. Contudo, inicialmente deve
avaliar o sistema de controle interno a fim de designar a maneira
e proporção dos serviços a serem executados para determinar com
excelência as normas e diretrizes a serem aplicadas na empresa a
fim de solucionar e atender as expectativas dos gestores.
Nota-se que a gestão da empresa se torna dependente das informações e dos benefícios trazidos pelos relatórios e diagnósticos
da auditoria interna, fazendo com que esta se torne parte da administração executiva, afinal é um instrumento muito importante
quando executada em conformidade com os dados fornecidos pelos
controles internos para identificar falhas, trazer soluções e aplicar
melhorias, indicando se é necessário realizar mudanças para garantir o sucesso empresarial.
3. DEFINIÇÃO E OBJETIVOS DO CONTROLE INTERNO
Controle interno é o conjunto de atividades, métodos, planos,
procedimentos e rotinas, que são estabelecidos para que se tenha
segurança de que os objetivos da organização sejam alcançados de
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trar eventuais erros e fraudes, oferece vantagem de melhorias em
todos os setores da organização, visando sempre à transparência
e qualidade dos dados e da atividade realizada. Para que se tenha
excelência, é necessária a escrituração dos fatos, observando em
tempo hábil os resultados e os seus efeitos que ocorrem em cada um
dos setores para o conhecimento dos administradores.
Conforme Crepaldi (2002 apud OLIVEIRA, 2009, p. 16),
“[...] o controle interno tem como finalidade principal identificar erros e irregularidades nas demonstrações financeiras”. Nota-se que,
através das informações geradas pelo controle, é possível diagnosticar erros e falhas, auxiliando na observação e compreensão das
normas legais, assegurando exatidão, confiabilidade e integridade
nas informações contábeis e financeiras, e prevenindo erros, desperdícios, abusos, práticas fraudulentas, entre outras. Em virtude
disso, leva aos gestores informações oportunas e confiáveis tanto
de caráter administrativo quanto financeiro, permitindo a implantação de programas, sistema e operações, visando sempre à proteção
de ativos e passivos da empresa. Logo, o controle interno deve ser
visto como parte integrante na gestão, afinal transmite segurança
aos negócios (FLORIANO; LOZECKYI, 2008).
Os fundamentos e princípios do controle interno não são
iguais para todas as empresas, cada uma deve estabelecê-lo de
acordo com a sua estrutura e sua realidade. A administração fica
responsável pelas atividades desenvolvidas pela empresa, fazendo
a manutenção do sistema de controle interno, auxiliando a auditoria
interna, e testando a eficiência e eficácia do controle patrimonial,
o que permite expressar uma opinião sobre os determinados dados.
De acordo com as palavras de Schmidt e Santos (2006 apud
LORENZONI; VIEIRA, 2013, p. 120): “O controle caracteriza-se como uma atividade que mede, avalia e indica, caso seja
necessário, a correção dos rumos buscando o atendimento dos objetivos e dos planos de negócios”. Partilhando o mesmo ponto de
vista, Drucker (2002 apud LORENZONI; VIEIRA, 2013, p. 121)
menciona que:
Os controles significam mensurações e informações. O
controle quer dizer direção. Os controles ligam-se aos faEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 23-41, jan./dez. 2019
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tos, isto é, a acontecimentos ocorridos anteriormente. O
controle relaciona-se com expectativas, isto é, com o futuro [...] são analíticos, preocupam-se com o que fora e o
que é. O controle é normativo e diz respeito aquilo que
deve ser.

Dessa forma, é extremamente necessário que existam relatórios de controle interno para que a empresa trabalhe com eficiência
e eficácia atingindo com isso o seu potencial, pois um dos objetivos do controle interno é reduzir as possibilidades de fraudes, e a
inexistência ou deficiência dessa ferramenta facilita as ocorrências
desses atos. Também é importante para a empresa detectar erros
tanto operacionais quanto administrativos, uma vez que indicam
onde estão os erros e falhas, evitando assim problemas futuros nas
demonstrações contábeis e financeiras.
Componentes e Tipos de Controle Interno
O controle interno compõe-se de ambiente de controle, ou
seja, um conjunto de normas, processos e estruturas que fornecem
base para sua condução por toda a empresa, reforçando as expectativas em todos os níveis.
A avaliação de riscos envolve um processo para identificar
e avaliar os riscos envolvidos com a realização dos objetivos traçados, estabelecendo a base para determinar a maneira como estes
serão gerenciados. Funciona como as atividades de controle, que
são estabelecidas por meio de políticas e procedimentos que garantem o cumprimento das regras determinadas para a realização
dos objetivos, que podem ter natureza preventiva ou de detecção,
abrangendo uma série de atividades tanto manuais quanto automáticas nas autorizações e verificações da empresa.
Portanto, manter-se informado e ter uma boa comunicação
dentro da empresa é necessário para que as responsabilidades de
controle interno sejam cumpridas, pois, obtendo e utilizando as informações relevantes e com boa qualidade, permite-se que os outros componentes continuem funcionando corretamente, mantendo,
assim, um monitoramento que ajude na certificação de que cada
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componente do controle interno esteja caminhando como deveria,
proporcionando informações oportunas.
Podemos mencionar brevemente alguns tipos de controle interno, sendo eles:
Controle Contábil
De acordo com Floriano e Lozeckyi (2008, p. 6), “[...] são
compostos pelo plano organizacional, procedimentos e registros
que se referem à salvaguarda dos ativos e à veracidade dos registros
financeiros”. Assim, o controle interno contábil compreende o plano da organização e os procedimentos que se referem diretamente à
proteção do ativo e à precisão dos registros financeiros.
Controle Administrativo
Conforme Maximiniano (2000 apud FLORIANO; LOZECKYI, 2008, p. 4), “[...] os controles administrativos focalizam as
áreas funcionais: produção, marketing, finanças, recursos humanos
etc., produzindo informações especializadas e possibilitando a tomada de decisão de cada uma dessas áreas”. Portanto, o controle
interno administrativo compreende o plano da organização e todos
os procedimentos e métodos que se referem principalmente à eficiência operacional, obedecendo às orientações da administração,
que normalmente vão se relacionar com registros contábeis e financeiros.
Controle Preventivo
Segundo os dizeres de Botelho (2007 apud BARCELOS;
CARVALHO, 2011, p. 5), podemos afirmar que “[...] é prévio o
controle que antecede a conclusão ou operatividade do ato, como
requisitos para sua eficácia, exercido a partir da projeção dos dados
reais e a comparação dos resultados prováveis com aqueles que se
pretende alcançar”.
Portanto, ele será usado para impedir anormalidades ou erros
durante o processo, sendo mais eficiente e evitando que erros ocorram e não se tenham custos ao corrigi-los, caso seja necessário.
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Controle Detectivo
Referente ao controle detectivo, Botelho (2007 apud BARCELOS; CARVALHO, 2011, p. 5) menciona que “[...] é aquele que
acompanha a realização do ato para verificar a regularidade de sua
formação [...] evitando o cometimento de falhas, desvios ou fraudes”. Visto isso, são mais caros, porém essenciais, pois detectam
erros e anormalidades que ocorreram durante o processamento dos
dados.
Controle Corretivo
Conforme relata Batista (2010, p. 15), “[...] os controles internos corretivos são aqueles que ajudam após as investigações”.
Sendo assim, é destinado a detectar omissões, erros, lacunas e ilegalidades sanáveis ou insanáveis, que ocorrem após os fatos terem
sido realizados, permitindo a adoção posterior de medidas para
corrigi-los.
Nota-se, portanto, que é extremamente necessário que empresas de pequeno e médio porte apliquem em sua gestão todas as
formas de controle interno, visando assim a um desenvolvimento
seguro de suas atividades para que não sejam alvo de erros e fraudes em seus relatórios, demonstrando transparência para investidores e para a sociedade em geral.
4. ERROS X FRAUDES
Conforme menciona a Norma NBC TI 01 (2003 apud CARNEIRO, 2012, p. 6):
[...] o termo erro aplica-se a atos involuntários de omissão,
desatenção, desconhecimento ou má interpretação de fatos
na elaboração de registros e demonstrações contábeis, bem
como de transações e operações da Entidade, tanto em termos físicos quanto monetários.

Sendo assim, o erro pode ser conceituado como uma ação involuntária, sem intenção de causar danos e irregularidades, porém
não é uma prática saudável para o desenvolvimento sustentável de
uma empresa.
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Segundo La Rocque (1999 apud SANTOS; SEPULVEDA;
BERGAMASCHI, 2006, p. 3) “[...] os erros conscientes ou não
levam a empresa para má situação, levando a penalidade do fisco e
acarretando muitas perdas”. São considerados erros aqueles feitos
em demonstrações contábeis por desconhecimento ou má interpretação de fatos na elaboração de registros, omissão na aplicação de
normas, e funcionários insatisfeitos e desmotivados; mesmo não
sendo intencionais os erros levam a empresa para uma condição
complicada, deixando-a economicamente e financeiramente vulnerável, o que pode levá-la à falência.
De acordo com a definição de Crepaldi (2002 apud FARIAS,
2011, p. 14):
O termo erro refere-se à incorreções involuntárias nas demonstrações financeiras e inclui os aritméticos, os de execução nos registros e os contábeis dos quais são extraídas
as demonstrações financeiras, desvios inconscientes ou
por desconhecimento na aplicação de princípios de contabilidade, e esquecimento ou má interpretação dos fatos
conhecidos na época em que as demonstrações financeiras
são elaboradas.

Observa-se que alguns setores são os mais afetados e propícios para atitudes ilícitas, como o setor administrativo, financeiro
e contábil. Por isso, as empresas devem estar sempre atentas para a
ocorrência de irregularidades em suas atividades, procurando adotar medidas para reduzir e até mesmo acabar com essas infrações,
como adotar um controle interno eficaz para reduzir a ocorrência
de fraudes, implantar um sistema contábil confiável, fazer monitoramento das atividades com auditorias periódicas, investir em uma
avaliação planejada e documentada na área auditada, determinar
que a contabilidade seja realizada por profissionais capacitados e
que os dados sejam lançados de acordo com a legislação vigente.
As fraudes são antigas, e pelo que se vê, ainda permanecerão
por muito tempo entre nós, isso porque os valores éticos, morais e
sociais têm diminuído na sociedade, e também os sistemas de controle interno não têm sido eficazes.
Devido às diversas mudanças econômicas e sociais, as empresas de pequeno porte têm buscado novas formas de gestão, poEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 23-41, jan./dez. 2019
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rém essas mudanças podem ocasionar alterações nos procedimentos e, com isso, diminuir seu controle interno, fato que possibilita a
ocorrência de irregularidades e, por sua vez, torna comum a prática
de fraudes.
De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade
NBCT 11 (1997 apud SANTOS; SEPULVEDA; BERGAMASCHI, 2006, p. 2), fraude é definida como:
Ato intencional de omissão ou manipulação de transações,
adulteração de documentos, registros e demonstrações
contábeis; e erro, o ato não intencional resultante de omissão, desatenção ou má interpretação de fatos na elaboração
de registros e demonstrações contábeis.

Geralmente as fraudes aparecem nos registros de ativos, passivos e resultados, na maioria das vezes ocasionadas por posse indevida de ativos, omissão ou falsificação de registros contábeis,
lavagem de dinheiro e despesas fictícias, ou seja, fatos não mencionados; o uso de práticas indevidas é errôneo e lesivo e deve ser
considerado crime, julgado como tal e punido com severidade.
Conforme relatam Cunha e Junior (2003 apud SANTOS; SEPULVEDA; BERGAMASCHI, 2006, p. 2), “[...] diversos são os
entendimentos sobre o que constitui fraude, mas todos eles ressaltam ações como ludibriar, enganar, obter vantagens sobre alguém,
propositadamente ou não”.
Constata-se que fraudar é o mesmo que enganar o próximo
em benefício próprio e pode ser entendido de uma forma ampla. É
um ato extremamente ilícito utilizado para obter vantagem injusta
sobre outra pessoa, seja por ação ou omissão e através de conduta
culposa ou dolosa. Deve-se, portanto, indiciar quem se dispõe a
praticar e aceitar determinado ato, pois é um crime reconhecido
pela lei brasileira nº 9613/98 (BRASIL, 1998).
Segundo La Rocque (1999 apud FARIAS, 2011, p. 14), “[...]
a fraude se constitui em prática perniciosa prejudicial à empresa”.
O ato de fraude pode ocasionar prejuízos para a empresa afetando
fornecedores e investidores. Se existem fruades, as demonstrações
contábeis são imprecisas, dando ao administrador um falso positivo
que pode acarretar em mais um prejuízo em alguma tomada de deEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 23-41, jan./dez. 2019
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cisão, sem contar que provocam um clima de insegurança e tensão
entre os funcionários e seus chefes, suspeitas e desconfianças sobre
a capacidade de gestão; com isso, além de causar grandes perdas
financeiras, transmite-se uma imagem péssima da organização para
consumidores e investidores, e até mesmo para a própria sociedade.
Por isso, utilizar-se de fraude para demonstrar, por exemplo,
um balanço contábil perfeito, pode ser um erro fatal para a organização, visto que, se vier à tona, a empresa se tornará inviável e perderá a confiabilidade e credibilidade perante funcionários, clientes,
investidores, entre outros.
Portanto, enfatiza-se que é extremamente necessário reforçar
o pensamento ético nas equipes de trabalhos para que a contabilidade e demais registros de uma organização sejam constantemente
honestos, precisos e verídicos, transmitindo credibilidade organizacional em todos os aspectos.
Diferença entre Erros e Fraudes
Percebe-se até mesmo literalmente a diferença entre erro e
fraude, segundo o Dicionário Brasileiro Globo (1996 apud SANTOS; SEPULVEDA; BERGAMASCHI, 2006 p. 3): “Erro, ato de
errar; incorreção; desvio do caminho reto; falso; opinião; engano;
falta; culpa; equívoco. Fraude, dolo; burla; engano; contrabando”.
A detecção do erro é mais simples, porque o erro vem sempre
acompanhado de falhas, tornando-o notório devido ao desconhecimento ou incompetência por parte de quem efetuou tal atividade.
Contudo, a detecção de fraudes é uma tarefa mais árdua de se realizar, pois pessoas que arquitetam fraudes, na maioria das vezes,
são pessoas muito inteligentes que utilizam oportunidades obtidas
através da tecnologia para não serem alvos de suspeitas (SANTOS;
SEPULVEDA; BERGAMASCHI, 2006).
Devido a isso o auditor exerce um papel muito importante
na verificação dessas irregularidades, visto que impede a prática
de delitos e deve planejar seu trabalho de forma a detectar erros e
fraudes que ocasionem efeitos relevantes nas demonstrações contáEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 23-41, jan./dez. 2019
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beis. Sendo assim, ao encontrar algum erro, deve-se observar com
que frequência e proporção vêm ocorrendo esses tipos de irregularidades, pois, conhecendo as falhas que estão havendo na empresa,
fica mais fácil para os administradores buscar solução do problema
com eficácia.
Nota-se, portanto, que é dever do controle interno e da auditoria interna identificar os erros e fraudes ocorridas e erradicá-las,
para que não gerem prejuízos futuros. Devido a esse fato, é imprescindível que as pequenas empresas se conscientizem em adotar
como ferramenta de gestão o controle interno e a auditoria interna
para que desempenhem seu papel com maestria.
5. AUDITORIA
INTERNA E CONTROLE INTERNO
EM PEQUENAS EMPRESAS
De acordo com as estatísticas, podemos afirmar que as micro e pequenas empresas estão predominando no mundo todo e são
essenciais para promover o crescimento econômico do país; além
disso, geram postos de trabalho, aumentam a distribuição de renda
e melhoram as condições de vida das pessoas, principalmente daquelas que possuem maior dificuldade de inclusão no mercado, ou
seja, jovens e pessoas com faixa etária acima de 40 anos.
O critério básico e fundamental para definir se uma empresa
é micro, pequena, média ou grande é o faturamento ou receita anual
bruta. Conforme a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) nº 94/2011 (CGSN, 2011 apud ANGELIM, 2014), é
considerada Microempresa (ME) aquela que possui receita anual
bruta igual ou inferior a R$ 360 mil. Já a Empresa de Pequeno Porte
(EPP) é um empreendimento com faturamento bruto anual entre
R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões.
Conforme pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2001 apud LORENZONI; VIEIRA, 2013, p. 120):
[...] são características das micro e pequenas empresas:
capital baixo investido, forte presença de proprietários,
sócios e funcionários com laços familiares, poder decisório centralizado, registros contábeis inadequados, baixo
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investimento em tecnologias avançadas, alto índice de sonegação fiscal dentre outros.

Visto isso, as micro e pequenas empresas que mais evoluem
são as que têm maior domínio e organização operacional e financeira. Portanto, sugere-se que as empresas de pequeno porte analisem o ambiente externo e interno através de ferramentas de gestão,
como controle de contas a pagar, contas a receber, departamento
pessoal, recebimento de notas, fluxo de caixa, entre outros. É o caso
do controle interno acompanhado de auditoria interna para identificar oportunidades e riscos eminentes, que podem gerar prejuízos
fiscais, financeiros e contábeis em uma possível análise dos demonstrativos contábeis.
O ponto de referência em micro e pequenas empresas é o proprietário, ou seja, é ele que possui o conhecimento de cada processo
que é realizado, é sempre quem supervisiona, coordena e define as
funções de seus funcionários. Por isso, é de extrema importância
que o empresário cumpra as regras definidas e apoie toda implantação relacionada a controles internos e auditorias periódicas em
seus processos.
Para que uma gestão empresarial seja realizada de forma que
garanta o sucesso nas operações, será necessária a delegação de
algumas responsabilidades a outros colaboradores.
O controle interno busca formas de garantir a segurança e
eficiência nos processos protegendo o patrimônio, já a auditoria
identifica e reduz possíveis erros ou falhas, trazendo informações
que auxiliam os gestores a tomar decisões precisas, indicando se
será necessário realizar mudanças em seus processos administrativos e operacionais.
A prática de auditoria pode ser adaptada e implantada nas pequenas empresas como uma estratégia de obter sucesso e sobrevivência da instituição empresarial, evitando prejuízos, minimizando
erros, fraudes e maximizando resultados.

Ensaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 23-41, jan./dez. 2019

39

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo principal evidenciar a importância da implantação de controle interno e auditoria interna em
pequenas empresas, fornecendo informações que são fundamentais
para que a gestão tenha maior credibilidade. Dessa forma, a empresa obterá sucesso organizacional, maximização de sua riqueza e
redução dos riscos.
Conclui-se que a auditoria nas empresas é de extrema importância, seja ela interna ou externa, pois estará sempre evidenciando
o andamento dos controles internos implementados. Observou-se
que uma empresa com controles bem definidos traz segurança e
eficácia à gestão empresarial e estratégica na empresa, pois alguns
conceitos e normas são necessários para orientação e organização
de uma prática responsável na área de auditoria interna e controles
internos, auxiliando os processos de gestão. Podemos ressaltar que
o controle e a auditoria interna são peças fundamentais para deixar
o gestor ciente das ferramentas de gestão que estão à sua disposição
e que podem auxiliar nas tomadas de decisões.
Sendo assim, avaliamos que a prática desses recursos também evita os erros e as temidas fraudes, que podem levar empresas
desse porte diretamente à falência, por terem que arcar com prejuízos. Portanto, finaliza-se este estudo científico sabendo que em
empresas auditadas são mínimas as chances de ocorrer problemas,
erros e fraudes e, em virtude disso, aumentam-se as possibilidades
de conseguirem se estabelecer no mercado de forma segura e sustentável, tornando-se empresas lucrativas.
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Ética contábil na prevenção de fraudes
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Ângelo Aparecido ZADRA2
Resumo: Neste artigo científico, serão abordadas a negligência e a escassez de
postura ética dos profissionais contábeis em relação à prevenção de fraudes. O
objetivo deste estudo é apresentar alguns conceitos que são necessários para a
realização de uma prática responsável e ética na área contábil, auxiliando os
processos, métodos e princípios contábeis, que são eficazes na prevenção
de fraudes e crimes fiscais. A ética é de extrema importância na formação do
profissional de contabilidade afinal é dever deste ser íntegro, passando sempre
informações confiáveis, e conscientizar o gestor para que adote ferramentas de
gestão, como controles internos e auditorias, que de certa forma identifiquem
e previnam a ocorrência de fraudes nas organizações. Este trabalho científico
é do tipo bibliográfico, e a abordagem da pesquisa será qualitativa, buscando
recuperar conhecimento científico sobre a problemática relacionada ao campo
das ciências contábeis.
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Accounting ethic in the prevention of frauds
Silviane Penteado RUIZ
Ângelo Aparecido ZADRA
Abstract: This scientific article it will approach the negligence and shortage
of the accounting professionals’ ethical posture in relation to the prevention of
frauds. The purpose of this study is to present some concepts that are necessary
for accomplishment of a responsible practice and ethic in the accounting area,
assisting the processes, methods and accounting principles, which are effective
in the prevention of frauds and fiscal crimes. Ethic is extremely important in the
training of the accounting professionals, since it is his duty to be honest, always
passing information reliable and to become aware the manager so that it adopts
administration tools, as for instance, internal controls and auditings, that identify
in a certain way and prevent the occurrence of frauds in the organizations. This
scientific study is bibliographic, with a qualitative research, seeking to recover
the scientific understanding about conflicts related to the accounting’s field of
the sciences.
Keywords: Ethics. Accounting. Prevention. Frauds.
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1. INTRODUÇÃO
A finalidade do presente artigo científico é estudar a postura
ética dos profissionais contábeis definindo conceitos e ferramentas
da contabilidade que são necessários para orientação e demonstração de uma prática responsável na área contábil, visando prevenir a
ocorrência de fraudes e demais crimes fiscais. Para atingir tais objetivos com excelência, é preciso utilizar como suporte a implantação
de controles internos e auditoria, que auxiliam a analisar, impedir
ou reverter essas ocorrências, de modo que tudo ocorra de forma
contínua e confiável, proporcionando que análises e relatórios contábeis sejam executados com eficácia e demonstrem confiabilidade
organizacional.
Para serem eficazes na prevenção de problemas existentes,
como alterações, erros e fraudes em registros contábeis, é preciso
que uma organização implante os controles internos acompanhados da auditoria, pois um complementa o outro. O controle interno
tem como objetivo averiguar e garantir a proteção do patrimônio, a
veracidade e a fidedignidade das informações contábeis e não contábeis da empresa, assegurando a autenticidade e a conformidade
das informações e dos dados contábeis. Já a auditoria é uma revisão
das demonstrações, registros e transações de uma organização com
a finalidade de assegurar a fidelidade destes e proporcionar confiabilidade nas demonstrações contábeis e financeiras.
O problema central deste artigo científico se relaciona à negligência e à escassez de postura ética dos profissionais contábeis
em relação à prevenção de fraudes.
Atualmente, devido à falta de ética e comprometimento do
profissional contábil, estão ocorrendo aumentos constantes no
uso de práticas fraudulentas e crimes fiscais em empresas do país.
Estas têm enfrentado muitas dificuldades em continuar com suas
atividades econômicas, pois, quando são descobertas irregularidades como as fraudes, precisam arcar com multas de valores altos;
devido a isso, tornam-se alvos de escândalos, perdem clientes e
investidores e muitas vezes chegam à falência.
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Diante da irresponsabilidade em relação à prevenção de fraudes, o profissional contábil deve estar eticamente disciplinado para
que não seja influenciado a se corromper ou se torne cúmplice em
situações ilícitas, pois essas ocorrências estão relacionadas à falta
de princípios éticos.
Logo, tendo em seu quadro de colaboradores contadores éticos e íntegros que agem em prol da empresa, a organização oferece
maior confiabilidade para investidores e para a sociedade, apresentando assim resultados mais satisfatórios e crescimento patrimonial
e organizacional.
A metodologia a ser empregada neste artigo científico é do
tipo bibliográfica, buscando recuperar conhecimento científico sobre a problemática relacionada ao campo das ciências contábeis.
Ela será de nível teórico, e a fonte de dados estará baseada em artigos científicos e livros. A forma de abordagem da pesquisa será
qualitativa, e as informações obtidas não serão quantificadas, sendo
que os dados são básicos para uma pesquisa científica que intenciona a análise dos fenômenos.
2. ÉTICA
Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos
assuntos morais. É uma área que trata moralmente o comportamento bom ou mau, certo ou errado, ou seja, aquilo que pertence ao caráter. A palavra ética tem origem grega, vem de ethos, que significa
“modo de ser” ou “caráter”.
Conforme a definição do dicionário Houaiss (2009 apud ALVES, 2015, p. 5) ética é: “[...] a parte da filosofia responsável pela
investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam
ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a
respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações
presentes em qualquer realidade social”.
Segundo Vasquez (1999 apud SILVA et al., 2003, p. 10), ética
“[...] é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em
sociedade, ou seja, é a ciência de uma forma específica do comporEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 43-63, jan./dez. 2019
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tamento humano”. Nessa visão, percebe-se que a ética é voltada
para a racionalidade humana, sendo assim o homem deve questionar-se e identificar qual é a sua capacidade de viver em sociedade,
assim como os seus limites, direitos, deveres, valores e princípios.
Partilhando o mesmo assunto, Motta (1984 apud ALVES,
2015, p. 5) menciona que:
A ética baseia-se em uma filosofia de valores compatíveis
com a natureza e o fim de todo ser humano, por isso, “o
agir” da pessoa humana está condicionado a duas premissas consideradas básicas pela ética: “o que é” o homem e
“para que vive”, logo toda capacitação científica ou técnica precisa estar em conexão com os princípios essenciais
da ética.

Nota-se que a ética é indispensável na conduta humana e profissional, pois norteia todos os atos executados por uma pessoa em
prol da sociedade ou organização.
A ética e a moral se relacionam, visto que a ética visa avaliar
os valores morais aos quais as pessoas são submetidas e também os
comportamentos de cada uma de acordo com a moral estabelecida
na sociedade (BARROS, 2010).
Os termos ética e moral na maioria das vezes são confundidos, porém têm significados distintos. A palavra ética refere-se a
“caráter”, “índole”, “natureza”; nesse sentido, a ética é um tipo de
postura e se refere ao modo de ser, o agir do humano. Já a palavra
moral tem origem no latim morales, cujo significado é “relativo aos
costumes”, ou seja, é um conjunto de regras que conduzem o comportamento humano na sociedade e é adquirido por meio da cultura.
Visto isso, a finalidade da ética e da moral é muito parecida,
pois ambas são responsáveis por guiar a conduta do homem, determinando o seu caráter e virtudes, e por ensinar a melhor forma de
agir e de se comportar em sociedade.
Atualmente percebe-se que o uso de ética não é prática comum, principalmente quando o assunto é o setor profissional. Contudo, esse comportamento deveria ser repensado, pois a atitude dos
profissionais em relação às questões éticas pode fazer a diferença
entre o sucesso e o fracasso organizacional. Se houver um desliEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 43-63, jan./dez. 2019
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ze ou descuido em seus atos, sua imagem profissional ficará comprometida no mercado por um longo tempo e serão ocasionados
prejuízos para a organização na qual desenvolve suas atividades
profissionais.
Ética profissional contábil
Atualmente as empresas têm buscado por profissionais com
conduta extremamente idônea e ética, pois através deles passa uma
imagem positiva no sentido de que a sociedade e investidores reconhecem tal empresa como confiável, aumentando assim a lucratividade e oportunizando maior crescimento de suas vendas ou serviços.
Conceitua-se ética profissional como o conjunto de normas
éticas e princípios positivos que formam a consciência e conduzem
o comportamento de uma pessoa em determinada profissão. Nota-se que ser ético é agir dentro dos padrões, proceder com honestidade, sem prejudicar o próximo e cumprindo os valores estabelecidos
pela sociedade na qual se vive.
De acordo com Silva e Speroni (1998 apud BARRETO,
2015, [n.p.]), “[...] a ética profissional tem como premissa maior
o relacionamento do profissional com seus clientes e com outros
profissionais, levando em conta valores como a dignidade humana,
auto realização e sociabilidade”. Visto isso, é preciso valorizar o
profissional que tem conduta ética e realiza todas as atividades de
sua profissão com dedicação, eficácia e principalmente honestidade, pois jamais pensará em utilizar meios ilegais ou ser cúmplice
de alguém devido a um ganho financeiro extra, afinal pensa na sua
imagem profissional futura, que, devido a uma atitude impensada,
poderá se tornar comprometida negativamente perante clientes e
sociedade em geral.
O profissional contábil está intimamente relacionado com os
bens e patrimônio de pessoas e organizações, sendo assim é responsável na tomada de decisões e, por isso, precisa pensar globalmente e agir localmente, pois se maquiar, por exemplo, os dados
ou resultados de um balanço patrimonial prejudicará muitas pessoEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 43-63, jan./dez. 2019
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as, causando desemprego, imagem negativa, falência, entre outras.
Portanto, deve sempre ter aprendizado relacionado ao caráter moral
para que seja capaz de rejeitar qualquer proposta que beneficie a si
próprio, mas que, em contrapartida, prejudique os demais.
Lopes Sá (2000 apud SILVA et al., 2003, p. 18) menciona
que “[...] falar sobre Ética é falar de uma parte essencial não só na
vida pessoal, como também na vida de qualquer profissional”. Visto isso, é necessário que o profissional contábil tenha um comportamento ético, responsável e que seja sempre honesto e incorrupto
nas suas relações, para que contribua positivamente com a imagem
tanto profissional quanto empresarial.
Conforme os dizeres de Barros (2010, p. 27):
O profissional contábil tem que ter um comportamento ético inquestionável, saber manter sigilo, ter conduta pessoal,
dignidade, honra, competência e serenidade para proporcionar ao usuário informações com segurança e confiabilidade e, ao mesmo tempo, ter uma conduta pessoal de
forma a não se sentir seduzido em fraudar informações.

Lisboa (2009 apud ALVES, 2015, p. 9) ressalta que:
O contador deve manter um comportamento social adequado às exigências que lhe faz a sociedade. Não basta,
assim, a preparação técnica, por melhor que ela seja. É preciso encontrar uma finalidade social superior nos serviços
que executa.

Nota-se que o profissional contábil que não pratica a conduta
ética e valores que estão definidos no Código de Ética do Profissional Contábil (CEPC), resolução nº 803 aprovada em 10 de outubro de 1996 pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), de
nada adianta desenvolver conhecimentos técnicos, pois não agregará valor algum para sua vida profissional e pessoal. Ao contrário,
somente demonstrará que é um indivíduo ardiloso e sem escrúpulos que não mede esforços para ganhar dinheiro e alcançar sucesso
rapidamente, ou seja, pensa somente em seu bem-estar e em sua
ascensão financeira de modo errôneo, ilícito e desleal.
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Conforme entrevista dada em outubro de 2013, o professor
e contador Enory Luiz Spinelli (2013 apud ALVES, 2015, p. 9)
explica que:
O contador, assim como as organizações contábeis, não
são investigadores ou denunciantes das operações realizadas por seus clientes. O seu papel é de apenas informar
possíveis operações ilícitas ao órgão. Vale lembrar que o
Código de Ética do contador ampara “o sigilo, o zelo, a diligência e a honestidade” em relação ao exercício da atividade lícita, e não nos casos ilícitos, como, por exemplo, na
lavagem de dinheiro. Assim, o profissional está cumprindo
o seu dever ao comunicar um ato indevido, do qual tenha
participado ou tenha conhecimento.

O código de ética tem como finalidade principal fazer com
que o profissional assuma uma conduta profissional de acordo com
os princípios éticos e morais que são respeitados e aprovados pela
sociedade (BARROS, 2010). Logo, a ética do profissional contábil
precisa ser um fator extremamente importante e valorizado dentro
de uma organização, pois é necessária para obtenção de confiabilidade nos relatórios e demonstrações contábeis, em razão disso
evitam-se fraudes e crimes de origem fiscal, permitindo assim aumento da lucratividade e credibilidade organizacional.
3. FRAUDE CONTÁBIL
A expressão fraude tem origem no latim fraus e significa ação
de má-fé, dolo, burla, logro. Para a contabilidade, a fraude é considerada um ato intencional de omissão ou manipulação de transações, falsificação de registros e demonstrações contábeis.
De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade
NBCT 11 (1997 apud SANTOS; ROMÃO; ARAGÃO, 2006, p. 2)
fraude é definida como:
Ato intencional de omissão ou manipulação de transações,
adulteração de documentos, registros e demonstrações
contábeis; e erro, o ato não intencional resultante de omissão, desatenção ou má interpretação de fatos na elaboração
de registros e demonstrações contábeis.
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Partilhando o mesmo raciocínio Crepaldi (2004 apud CORREA; PACHECO; PEGORINI, 2014, p. 6) menciona que
[...] o termo fraude aplica-se a ato intencional ou manipulação de transações, adulteração de documentos, registros e
demonstrações contábeis. A fraude pode ser caracterizada
por:
Manipulação, falsificação ou alteração de registros ou documentos, de modo que modifique os registros de ativos,
passivos e resultados;
Apropriação indébita de ativos;
Supressão ou omissão de transações nos registros contábeis;
Registro de transações sem comprovação;
Aplicação de práticas contábeis indevidas.

Caracterizada pela alteração ou falsificação de registros contábeis, omissão de movimentações e registros indevidos, a fraude
contábil é um ato ilegal que visa ocultar informações a respeito da
situação patrimonial das organizações. Assim, fraudar tem a intenção de lesar terceiros através de demonstrações falsas de situações
patrimoniais.
Conforme Oliveira e Naves (2010, p. 12), “[...] o profissional
contábil deve agir de forma virtuosa, atentando-se ao valor ético e
relevante para o exercício da profissão”. Portanto, é fundamental
intensificar a conduta e prática da ética nas organizações, principalmente quando se fala de contabilidade, pois somente assim os
registros e documentações serão sempre confiáveis e verídicos,
transmitindo confiabilidade perante colaboradores, supervisores,
gestores, investidores, entre outros.
Nota-se que a organização que valoriza profissionais contábeis éticos e honestos, jamais correrá o risco de ter que arcar com
multas exorbitantes e uma possível falência devido à prática de um
ato ilícito, como sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, elisão e evasão fiscal, entre outros.
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Sonegação Fiscal
Sonegar é uma ação ilícita que envolve o ato de mentir visando suprimir ou reduzir tributo, mediante omissão, fraude, falsificação, alteração, adulteração ou ocultação dolosa, visando a benefício
próprio e agindo contra o cumprimento da lei em relação ao recolhimento de tributos devidos ao Estado.
Conforme Menezes (2014, p. 26):
Sonegadores utilizam-se de todos possíveis para desviarem os tributos com omissões de informações, declarações
falsas, elementos inexatos, fraudes, falsificação e adulteração de livros e documentos fiscais falsos, deixar de emitir
documentos obrigatórios, e atualmente utilizando-se de
meios eletrônicos para fraudar equipamentos, beneficiando assim empresas sonegadoras.

Nota-se que a intenção do sonegador é reduzir ou manipular
dados e/ou notas fiscais para não pagar algum tributo, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Entende-se que sonegar é um verdadeiro crime contra a própria sociedade, visto que os efeitos da sonegação fiscal são arrasadores, pois penaliza os contribuintes que não sonegam e, devido a
esse fato, o Estado deixa de efetivar investimentos em obras que
são fundamentais para a sobrevivência digna da sociedade, como
escolas, hospitais, creches, saneamento básico, entre outros.
Elisão X Evasão Fiscal
Quando o assunto é relacionado a impostos, existem dois termos que são utilizados com frequência para descrever a conduta
dos que pagam e não pagam impostos. Esses termos são elisão fiscal e evasão fiscal, são bem parecidos, contudo possuem significados distintos, que demonstram a ocorrência de ilegalidade ou não.
Pelas palavras de Moreira e Torres (2003, p. 2):
Elisão fiscal refere-se à conduta do contribuinte que visa
economia tributária, apoiando-se em planejamento tributário prévio ao pagamento de impostos, utilizando para
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isso manobras ou estratégias permitidas pela lei ou por lacunas desta. A elisão fiscal não é gravada de ilegalidade,
uma vez que o contribuinte, muitas vezes na figura de administrador, respeita o ordenamento jurídico, aplicando a
lei de forma a minorar a carga tributária no seu orçamento.

Segundo a definição de Pellizzari (1990 apud LEITE, 2011,
p. 49):
Entende-se por evasão tributária tanto o simples não pagamento ou não recolhimento do tributo previsto em lei,
quando a ação consciente, espontânea, dolorosa ou intencional do contribuinte, que, valendo-se de meios ilícitos,
visa evitar ou eliminar, reduzir ou retardar o pagamento
ou recolhimento de tributo considerado devido por lei. Porém, há que se diferenciar a sonegação simples da dolorosa
ou fraudulenta. A sonegação primeira é a que resulta da
falta de pagamento do imposto, sem qualquer malícia ou
sem o emprego ardil ou fraude. É o simples não pagamento. A segunda é a gerada da fraude ou da má-fé do contribuinte, que usa meios, manobras, ou ardis para se furtar ou
se subtrair do pagamento do imposto.

Conclui-se que a elisão e evasão fiscal são tipos de sonegação, porém possuem significados distintos. A elisão fiscal é ato lícito que visa diminuir a carga tributária a ser paga, porém de forma
honesta sem a utilização de meios fraudulentos e ilegais. Já a evasão fiscal é ato ilícito que tem o intuito do não pagamento tributário
devido por lei e para tal fim utiliza de meios ilegais, desonestos e
fraudulentos, como a não emissão de cupons fiscais em um estabelecimento – através de recurso desonesto, vende-se sem emitir o
cupom fiscal e, com isso, tributos referentes a essas vendas não são
pagos, cometendo-se fraude fiscal.
Lavagem de Dinheiro
Segundo os dizeres de Mendroni (2006 apud ALVES, 2015,
p. 10):
[...] lavagem de dinheiro poderia ser definida como o método pelo qual um indivíduo ou uma organização criminosa processa os ganhos financeiros obtidos com atividades
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ilegais, buscando trazer a sua aparência para obtidos licitamente.

Sendo assim, tem por finalidade dissimular ou ocultar a origem ilícita. Os lucros gerados a partir de atividades ilegais são
“limpos” ou omitidos de modo que aparentem ter origem lícita, excluindo as possibilidades de serem ilegais e demonstrando que o
dinheiro é de origem digna.
A expressão lavagem de dinheiro, em inglês money laundering, significa que o dinheiro adquirido ilegalmente é sujo, então
deve ser lavado ou branqueado. Quem comete esse ato faz com que
os valores obtidos através das atividades ilícitas e criminosas (como
corrupção, extorsão, fraude fiscal, entre outros) sejam alterados ou
ocultos, aparecendo como resultado de operações comerciais legais
que possam ser absorvidas naturalmente pelo sistema financeiro,
sem gerar desconfiança. Esse crime pode ocorrer de diversas formas, como mediante empresas de fachadas ou colocando-se o dinheiro ilegal com os legais de uma empresa e apresentando-o como
receita desta.
Outro item que contribui para a prática de tal operação é a
cumplicidade de profissionais contábeis e financeiros, que não informam as autoridades sobre a ocorrência dessa transação e, com
isso, tornam-se cúmplices e podem prejudicar sua imagem pessoal
e profissional.
Devido a esse fato, a investigação sobre documentos contábeis torna-se uma ferramenta eficaz na detecção de crimes como a
lavagem de dinheiro (ALVES, 2015).
Visto isso, a ética e a moral dos profissionais envolvidos têm
que estar acima de tudo para que não haja a possibilidade de ocorrerem fraudes e crimes, pois profissionais honestos estão sempre
aptos a resolver adversidades com métodos que combatem essas
ilegalidades.
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4. MÉTODOS PARA COMBATER FRAUDES
Devido à ocorrência de tantos escândalos a respeito de fraudes e crimes fiscais em organizações, os profissionais contábeis
devem estar sempre atentos aos dados, relatórios e demonstrações
contábeis, como balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, fluxo de caixa, entre outros. Além disso, devem
propor aos gestores a implantação de ferramentas de gestão, como
controles internos contábeis e auditorias, proporcionando maior segurança para que fraudes e crimes não ocorram no ambiente organizacional.
Os métodos de combate de fraudes proporcionam um ambiente seguro, sadio e apto para investidores, pois uma organização
que é auditada oferece maior confiabilidade e credibilidade, contribuindo positivamente para o crescimento e maximização de lucro
organizacional.
Controles Internos
Controles internos são métodos adotados pela organização a
fim de proporcionar medidas para produzir dados mais eficientes
que gerem reflexos positivos no patrimônio.
Segundo os dizeres de Drucker (2002 apud LORENZONI;
VIEIRA, 2013, p. 121):
Os controles significam mensurações e informações. O
controle quer dizer direção. Os controles ligam-se aos fatos, isto é, a acontecimentos ocorridos anteriormente. O
controle relaciona-se com expectativas, isto é, com o futuro [...] são analíticos, preocupam-se com o que fora e o
que é. O controle é normativo e diz respeito aquilo que
deve ser.

Portanto o controle interno representa em uma organização
o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas que tem como
finalidade proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis,
entre outros.
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Conforme Franco (1992 apud CARVALHO, 2008, p. 23), os
objetivos primordiais dos controles internos podem:
Fornecer à contabilidade dados corretos e conferir a exatidão da escrituração; evitar alcances, desperdícios, erros
e, se ocorridos, identificá-los. Esses objetivos podem ser
aplicados no sistema contábeis e financeiros, se instituídos em outras áreas da empresa, como a administração,
produção, manutenção e expedição. Outros objetivos serão
levantados, mas todos eles podem ser resumidos num só:
proteger o patrimônio da empresa.

Nota-se que o controle interno transmite segurança aos negócios, portanto deve ser visto como parte integrante da contabilidade
e da gestão, pois, através das informações geradas pelo controle
interno, é possível identificar erros e falhas, assegurando exatidão,
confiabilidade e integridade nas informações contábeis, prevenindo a ocorrência de erros, práticas fraudulentas e crimes, e visando
sempre à proteção de ativos e passivos da empresa.
Controle Interno Contábil
Conforme Floriano e Lozeckyi, (2008, p. 6), os controles
internos “[...] são compostos pelo plano organizacional, procedimentos e registros que se referem à salvaguarda dos ativos e à veracidade dos registros financeiros”. O controle interno contábil é
relacionado aos procedimentos e atividades que se referem diretamente à proteção do ativo e à precisão dos registros contábeis das
organizações.
No entender de Attie (1985 apud BORDIN; SARAIVA, 2005,
p. 214), “[...] um sistema de contabilidade que não esteja apoiado
em um controle interno eficiente é, até certo ponto, inútil, uma vez
que não é possível confiar nas informações contidas nos seus relatórios”, afinal os controles contábeis compreendem o plano de
organização e todos os métodos e procedimentos relacionados com
a proteção dos registros contábeis e do patrimônio da organização.
A resolução nº 321/72 do Conselho Federal de Contabilidade
dispõe o seguinte sobre sistema contábil e controle interno:
O controle interno compreende o plano de organização e
o conjunto coordenado dos métodos e medidas, adotados
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pela empresa, para proteger seu patrimônio, verificar a
exatidão e o grau de confiança de seus dados contábeis,
bem como promover a eficiência operacional (BORDIN;
SARAIVA, 2005, p. 212).

São exemplos de controles contábeis: segregação de tarefas,
processo de autorização e aprovação de transações, controles físicos sobre informações e ativos, conservação de bens e direitos,
auditoria interna, entre outros.
Nota-se, portanto, que é extremamente necessário que as organizações implantem em suas atividades ferramentas de gestão
como controles internos contábeis seguidos de auditoria, visando
assim a um desenvolvimento seguro de suas atividades para que
não sejam alvo de alterações, desvios, fraudes e crimes em seus
relatórios e, através destes, demonstrem transparência e integridade
para investidores e para a sociedade em geral.
Conceito e Auditoria
A auditoria é uma ferramenta da contabilidade que tem como
objetivo analisar as atividades desenvolvidas em determinado setor
empresarial e verificar se estão sendo executadas e implementadas
com eficácia de acordo com as normas e legislação estabelecidas.
Essa ferramenta contábil se especifica em vários tipos: auditoria
contábil, auditoria de gestão, auditoria operacional, auditoria de
sistema, entre outras.
Franco e Marra (1995 apud CARVALHO, 2008, p. 14) mencionaram a auditoria no seguinte conceito:
A auditoria compreende o exame de documentos, livros e
registros, inspeções e obtenções de informações e confirmações, internas e externas, relacionadas com o controle
do patrimônio, objetivando mensurar a exatidão desses registros e das demonstrações contábeis deles decorrentes.

Partilhando o mesmo assunto, Gil (1879 apud MONTE, 2014,
p. 6) define a auditoria como:
[...] uma função administrativa que exerce a verificação/
constatação/validação, via testes e analises dos resultaEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 43-63, jan./dez. 2019
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dos dos testes, com consequente emissão de opinião, em
momento independente das demais três funções administrativas (planejamento, execução, controle), consoante os
três níveis empresariais principais (operacional, tático e
estratégico).

Conforme Sá (1998 apud TEIXEIRA, 2006, p. 5), “[...] o termo auditoria tem origem latina audire, o ouvinte, aquele que ouve,
e foi rotulada pelos ingleses por auditing, no sentido de revisão”.
Assim, é um exame que verifica o desempenho dos dados e demonstrações contábeis tendo como auxílio o controle interno, e
analisa cada um especificamente evitando possíveis fraudes e crimes que são prejudiciais. Dessa maneira, proporciona segurança e
veracidade organizacional. Em virtude disso, utiliza-se a expressão
auditoria contábil para designar e identificar tal avaliação no ramo
da contabilidade.
Auditoria Contábil
O Conselho Federal de Contabilidade, que aprova as Normas
de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis – NBC T
11, através da Resolução nº 820/97 apresentou a seguinte definição
para a auditoria contábil:
A auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a
emissão de parecer sobre a sua adequação, consoante os
Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas
Brasileiras de Contabilidade e, no que for pertinente, a
legislação específica (SANTOS; PEREIRA, 2004, p. 26).

Entende-se que a auditoria contábil é um processo de análise
da situação financeira da empresa que permite assegurar a exatidão
dos registros contábeis, identificando falhas de controle ou mesmo
irregularidades, fraudes e crimes fiscais na gestão. É realizada por
um auditor externo ou independente que não possua nenhum vínculo empregatício com a empresa e tem como objetivo examinar os
documentos contábeis e fazer inspeções internas, e, através destes,
verificar a conformidade e veracidade das demonstrações contábeis
de que a empresa dispõe. Os registros auditados podem ser, por
exemplo, a demonstração do fluxo de caixa (DFC), o balanço patrimonial (BP) e a demonstração de resultado de exercício (DRE).
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Visto isso, essa ferramenta contábil é muito útil, importante e
eficaz, pois visa à orientação e prevenção a erros, desvios e fraudes
nas empresas.
Contudo, alguns profissionais contábeis não mencionam a
sua importância e não a utilizam como ferramenta de confirmação
das informações da contabilidade, deixando com isso a empresa um
tanto vulnerável a ter prejuízo devido a algum problema ou falta de
ética por parte de algum colaborador, podendo este ser o próprio
profissional contábil, que, por causa de uma influência ou não, poderá agir de forma errônea afetando negativamente a organização.
Consequentemente, a auditoria indica ao gestor uma realidade financeira organizacional, transmitindo clareza e segurança, e
permite a ele conhecer os problemas, suas causas e consequências,
além de receber orientações sobre possíveis correções a implantar.
Por isso, o profissional contábil precisa propor a implantação de auditoria como método de controle e gestão nas organizações, afinal
é um instrumento que mensura a exatidão dos registros e demonstrações contábeis como forma de prevenção de possíveis fraudes e
outros crimes.
Nota-se, portanto, que os profissionais contábeis precisam ser
éticos, e, se não o forem, através de um exame de auditoria pode-se
descobrir diversos fatos intencionais, como crimes fiscais e fraudes
que podem ser prejudiciais à sua imagem profissional e pessoal, e
afetar a imagem da organização.
5. ÉTICA CONTÁBIL NA PREVENÇÃO DE FRAUDES
O profissional contábil busca formas de garantir a segurança
e a veracidade na contabilidade, protegendo o patrimônio; por isso,
precisa agir com postura ética demonstrando sempre confiança para
os gestores, e jamais se deixar induzir por uma promoção, dinheiro extra, ou algo parecido e praticar um ato ilícito, fraudulento e
criminoso, que poderá refletir negativamente tanto na sua imagem
pessoal quanto profissional.
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Consequentemente, afetará também a imagem da organização
onde desenvolve suas atividades profissionais, fazendo com que ela
tenha que arcar com multas ou até mesmo uma possível falência,
ficando com baixa credibilidade perante os olhos de investidores e
da sociedade em geral.
Portanto, sugere-se que profissionais contábeis conduzam
suas atividades sempre com ética e idoneidade para que analisem
as demonstrações e relatórios contábeis através do auxílio de ferramentas de gestão, como controles internos e auditoria, afinal esses
métodos identificam oportunidades e riscos eminentes, que podem
gerar prejuízos fiscais, financeiros e contábeis. Dessa forma, evitam-se prejuízos, minimiza-se a ocorrência de erros e fraudes, e
maximizam-se o sucesso e a lucratividade da organização.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo principal evidenciar a importância da conduta e postura ética dos profissionais da contabilidade, fornecendo informações e métodos que são fundamentais
para que os relatórios e demonstrações contábeis tenham maior
credibilidade, veracidade e legalidade. Dessa forma, serão evitadas possíveis fraudes nas demonstrações contábeis, como balanço
patrimonial, demonstração de fluxo de caixa e demonstração do
resultado do exercício.
Conclui-se que a ética contábil, juntamente com o auxílio
de ferramentas de gestão como controles internos e auditoria nas
empresas, é de extrema importância, pois auxilia os processos de
gestão e evidencia o andamento dos demonstrativos contábeis e
fiscais. Observou-se que o controle e a auditoria são peças fundamentais para deixar o gestor e o contador cientes de que tudo está
sendo executado de forma correta e responsável de acordo com a
legislação vigente.
Sendo assim, pode-se ressaltar que o profissional contábil
tem que ser ético e pensar tanto em seu futuro pessoal e profissional, como também no futuro da empresa onde desenvolve suas
atividades, pois um ato antiético, como a prática ou ocultação de
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desvios ou fraudes, poderá gerar prejuízos e desencadear uma péssima imagem tanto para o profissional quanto para a empresa. Portanto, finaliza-se este estudo científico sabendo que é necessário o
pensamento ético dentro das organizações, principalmente no setor
contábil, para que tudo ocorra de forma correta e favorável prevenindo as práticas fraudulentas e obtendo com isso uma credibilidade considerável para que a empresa se torna lucrativa e cresça
sustentavelmente.
REFERÊNCIAS
ALVES, K. K. Ética e responsabilidade do profissional contábil na prevenção à
lavagem de dinheiro sob a ótica da Lei 12.683/2012. 2015. 23f. TCC (Graduação
em Ciências Contábeis) – Faculdade de Ciências Econômicas. Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. Disponível em: <http://www.
lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/147295/000999556.pdf?sequence=1>.
Acesso em: 11 jun. 2017.
BARRETO, L. M. S. F. Formação ética do profissional de contabilidade. Revista
Eletrônica da FANESE, Aracaju, v. 4, n. 1, p. 1-14, set. 2015. Disponível em:
<http://app.fanese.edu.br/revista/wp-content/uploads/ARTIGO-13-LucianaTEXTO-ÉTICA.pdf>. Acesso em: 8 jun. 2017.
BARROS, M. R. F. A ética no exercício da profissão contábil. 2010. 51f.
Monografia (Especialização em Ciências Contábeis) – Instituto de Ciências
Econômicas e Gerenciais. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
Belo Horizonte, 2010. Disponível em: <http://sinescontabil.com.br/monografias/
trab_profissionais/rosiane.pdf>. Acesso em: 7 jun. 2017.
BORDIN, P.; SARAIVA, C. J. O controle interno como ferramenta fundamental
para a fidedignidade das informações contábeis. Revista Eletrônica de
Contabilidade, Santa Maria, v. 2, n. 3, p. 200-218, jul. 2005. Disponível em:
<https://periodicos.ufsm.br/contabilidade/article/view/200/3725>. Acesso em:
10 jun. 2017.
CARVALHO, T. M. Exame dos controles internos em organizações contábeis.
Revista da Graduação, Uruguaiana, v. 2, n. 1, p. 1-19, jun. 2008. Disponível
em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/graduacao/article/
view/5089/3744>. Acesso em: 11 jun. 2017.
CORREA, A. S.; PACHECO, M. T. M.; PEGORINI, M. A. Fraude contábil: a
visão dos profissionais da contabilidade. 2014. 27f. Trabalho de Conclusão de
Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade de Caxias do Sul,
Ensaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 43-63, jan./dez. 2019

62
Caxias do Sul, 2014. Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.
php/mostraucsppga/mostrappga2014/paper/viewFile/3818/1150>. Acesso em:
30 jun. 2017.
FLORIANO, J. C.; LOZECKYI, J. A importância dos instrumentos de
controle interno para gestão empresarial. Revista Eletrônica Lato Sensu, n. 5,
p. 1-8, 2008. Disponível em: <http://moodle.fgv.br/Uploads/GRADMGEAD_
T0015_0712/517_importancia_instrumentos_controle_interno.pdf>.
Acesso
em: 26 fev. 17.
LEITE, L. P. C. V. O sistema tributário brasileiro: análise da sonegação fiscal
nas empresas brasileiras. 2011. 89f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação
em Ciências Econômicas) – Centro Sócio Econômico. Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/
bitstream/handle/123456789/121228/302879.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
Acesso em: 15 jun. 2017.
LORENZONI, R.; VIEIRA, E. T. V. O controle interno e a auditoria
como ferramenta de desenvolvimento nas micro e pequenas empresas.
Revista Gestão e Desenvolvimento em Contexto-Gedecon, v. 1, n. 1, p.
118-132, 2013. Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:http://revistaeletronica.unicruz.edu. br/index.php/GEDECON/
article/view/287/229&gws_rd=cr&ei=8JuoWLDvNoOewgSJ6oPg Dg>. Acesso
em: 9 fev. 2017.
MENEZES, Djacir Holanda de. Tributação e sonegação fiscal: um estudo da
sonegação do ICMS. 2014. 40 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação
em Economia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. Disponível em:
<https://docplayer.com.br/75309903-Djacir-holanda-de-menezes.html>. Acesso
em: 12 jun. 2017.
MONTE, R. G. Auditoria interna como meio de controle gerencial. 2014. 21f.
Monografia (Especialização em Auditoria e Controladoria) – Centro de Ensino
Superior do Ceará. Faculdade Cearense – FAC, Fortaleza, 2014. Disponível
em:
<https://www.faculdadescearenses.edu.br/biblioteca/TCC/POS-AEC/
AUDITORIA INTERNA COMO MEIO DE CONTROLE GERENCIAL.pdf>.
Acesso em: 9 jun. 2017.
MOREIRA, A. M.; TORRES, H. Elisão e evasão fiscal – limites ao planejamento
tributário. Revista Associação Brasileira de Direito Tributário, Belo Horizonte,
v. 21, p. 1-20, 2003. Disponível em: <http://sachacalmon.com.br/wp-content/
uploads/2010/12/Elisao-e-Evasao-Fiscal_Limites-ao-Planejamento-Tributario.
pdf>. Acesso em: 13 jun. 2017.
OLIVEIRA, K. G.; NAVES, L. F. L. Fraudes Contábeis: uma abordagem ética,
tipológica e suas implicações na sociedade. Revista Mineira de Contabilidade,
Ensaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 43-63, jan./dez. 2019

63
Belo Horizonte, v. 1, n. 37, p. 12-20, mar. 2010. Disponível em: <http://revista.
crcmg.org.br/index.php?journal=rmc&page=article&op=view&path%5B%5D=
357&path%5B%5D=167>. Acesso em: 13 jun. 2017.
SANTOS, A. A. R.; ROMÃO, V. M.; ARAGÃO, J. A. C. O controle interno no
combate às fraudes corporativas. 2006. 11 f. Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação em Ciências Contábeis) – Faculdade Icesp de Brasília, Brasília, 2006.
Disponível em: <http://nippromove.hospedagemdesites.ws/anais_simposio/
arquivos_up/documentos/artigos/419710223b02055b3e7b7326a414e241.pdf>.
Acesso em: 26 jun. 2017.
SANTOS, E. C.; PEREIRA, A. C. O parecer dos auditores independentes sobre
demonstrações contábeis: uma abordagem sobre o parecer-padrão, atualmente
em vigor no Brasil. Revista Administração On Line – FECAP, São Paulo-SP, v.
5, n. 3, p. 26-38, set. 2004. Disponível em: <https://www.fecap.br/adm_online/
art0503/art5033.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2017.
SILVA, A. C. R. et al. Abordagens éticas para o profissional contábil. Brasília:
Conselho Federal de Contabilidade, 2003. Disponível em: < http://portalcfc.org.
br/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/livro_abord_etica-pdf.pdf >. Acesso
em: 07 jun. 2017.
TEIXEIRA, M. F. O contributo da auditoria interna para uma gestão
eficaz. 2006. 116f. Dissertação (Mestrado em Contabilidade e Auditoria) –
Universidade Aberta, Coimbra, 2006. Disponível em: <repositorioaberto.uab.pt/
bitstream/10400.2/581/1/TMCA_Maria%20deFatimaTeixeira.pdf>. Acesso em:
23 fev. 2017.

Ensaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 43-63, jan./dez. 2019

65

Memória gráfica do interior paulista –
impressos litográficos comerciais [1890-1910]
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Danilo Roberto PERILLO4
Resumo: Este artigo descreve uma pesquisa em andamento, desenvolvida no
programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), que trata da presença da litografia comercial no interior
do estado de São Paulo durante o final do século XIX e início do século XX. O
estudo tem por base pedras litográficas provenientes da curadoria de uma artista
da cidade de Vinhedo (SP) que obteve esse material em gráficas da região. Após
situar o contexto da produção de litografias voltadas para a comunicação, o artigo
aborda o trabalho de recuperação das imagens deterioradas em muitas dessas
matrizes. Uma vez que muitas delas serão apagadas para permitir o uso nas aulas
de gravura no curso de graduação em Artes Visuais da Unicamp, os primeiros
passos foram o registro fotográfico e a catalogação do acervo. As imagens
recuperadas e fotografadas estão passando por um trabalho de inventário.
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Graphic memory of inland cities of São Paulo
– commercial lithograph prints [1890-1910]
Fabio Eduardo DIAS
Edson do Prado PFUTZENREUTER
Fabiana Grassano JORGE
Danilo Roberto PERILLO
Abstract: This is an article published with the title of research in progress in the
postgraduate program in Visual Arts of the Universidade Estadual de Campinas,
which deals with the presence of commercial lithography in the inland cities of
the state of São Paulo, during the end of the century 19th and early 20th century.
This study is based on lithographs from the curatorship of an artist from the
city of Vinhedo (SP), who received this material in graphic of the region. From
the context of the production of images focused on communication, the article
addresses the work of recovering deteriorated images in many of these matrices.
Once the lessons are eliminated, to allow the use in the classes of engraving not
undergraduate course in Visual Arts of Unicamp, a first attitude was a record of
time and cataloging of the collection. As recovered and photographed images are
undergoing an inventory work.
Keywords: Graphic Memory. Lithograph. São Paulo.
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1. LITOGRAFIA
Durante muito tempo, a impressão de imagens envolveu técnicas baseadas em alto-relevo (impressão de topo) e baixo-relevo
(calcogravura). Como toda técnica, essas duas também apresentavam potencialidades e limitações; uma destas refere-se ao ato de
gravar, que exige um trabalho de entalhe. Em 1798, na Alemanha,
o tcheco Alois Senefelder (1771-1834), utilizando uma pedra calcária como matriz planográfica e partindo do princípio da repulsão
entre água e gordura, cria um processo de impressão totalmente
diferente do que se conhecia, batizando-o de litografia (BAER,
2002). Esse processo permitia que a gravação na pedra fosse feita
de forma praticamente idêntica àquela como desenhamos em um
papel, trazendo facilidade na produção de desenhos, que poderiam
ser feitos diretamente nas matrizes (CARDOSO, 2005). Durante
várias décadas, esse processo foi a melhor técnica de impressão de
imagens em cores.
No Brasil, o pioneiro da litografia foi Arnaud Julien Pallière,
que desembarcou no Rio de Janeiro em 1817 a convite de D. João
VI e foi o criador das primeiras etiquetas impressas no país, para as
embalagens de rapé Scarfelati.
De acordo com Orlando da Costa Ferreira (1994), a chegada
da litografia ao Brasil admite três introduções, cada qual representada por um ateliê estabelecido no Rio de Janeiro, e sem influências
recíprocas:
[...] um, amadorístico e efêmero, com atividade quase secreta e de que não se conhece nenhum produto, a não ser
de ouvir dizer; outro, profissional, com duração de alguns
anos e pouco distinto, pertencente a um artista, com algumas estampas conhecidas; e finalmente o terceiro, oficial
e de longa vida, embora sempre periclitante, e cujos trabalhos tiveram ampla divulgação (FERREIRA, 1994, p.
313).

Do pioneirismo dos primeiros profissionais litógrafos, após a
independência do Brasil, a litografia se espalha por todo território
nacional, seguindo o curso natural do desenvolvimento da indústria
e do comércio, com a mecanização do processo e a especialização
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dos trabalhadores, tornando-se um dos meios principais de reprodução de imagens até a primeira metade do século XIX.
As primeiras províncias brasileiras a conhecer o processo e
instalar oficinas litográficas foram Rio de Janeiro e Recife (FERREIRA, 1994). Posteriormente, chegou também na Bahia e coube
a Porto Alegre receber a primeira oficina litográfica do sul do país.
Assim, o nascimento e a proliferação das oficinas litográficas
nos principais centros econômicos do país contribuíram para fixar
a cultura visual do início do século XIX.
As grandes concentrações urbanas deram origem também
a maneiras inusitadas de trocar bens simbólicos e materiais. Tanta gente junta em um só́ lugar, muitos vivendo
de trabalho assalariado e com algum dinheiro disponível
no final do mês, representava um mercado antes inexistente para o comércio de toda espécie de objetos e serviços
e, portanto, novas instâncias para a comunicação visual.
Rótulos, embalagens e etiquetas para identificar produtos;
folhetos e panfletos para divulgar informações; impressos
comerciais (apólices, notas fiscais, papel timbrado, cartões
de visitas) para caracterizar firmas; cartazes e reclames
para anunciar eventos e mercadorias. Tais atividades foram ganhando espaço ao longo da segunda metade do século XIX, dando ímpeto não somente ao design gráfico
como também à publicidade nascente. Reunindo essas
duas áreas, surgiu um tipo de artefato de grande importância histórica: o cartaz litográfico (CARDOSO, 2005, p. 3).

Nessa época, também começaram a ser realizados os primeiros registros de marcas no Brasil por meio de rótulos impressos em
litografia que eram colados em livros de registros das juntas comerciais com os nomes dos fabricantes, dos produtos e dos endereços
comerciais escritos nos mais variados e criativos tipos e ilustrados
com as mais diversas imagens.
Sendo o principal meio para a reprodução de imagens comerciais, a litografia se insere num momento histórico de transição
entre modos de trabalho artesanais e industriais. Como consequência da modernização dos processos, o número de oficinas e profissionais especializados aumenta e o trabalho se torna especializado.
Com isso, e com os novos hábitos de consumo e a industrialização,
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no século XIX, opõe-se a figura do artesão à do artista e o resultado
do trabalho de ambos é transformado em mercadoria.
O início da litografia em São Paulo deu-se principalmente
com a chegada do francês Jules Martin em 1868. Em 1869, ele
muda-se para a capital e expõe algumas pinturas nas Casas Garraux
e no Estúdio Carneiro & Gaspar.
Em 1871, Martin monta uma das primeiras e mais importantes casas litográficas de São Paulo e, em 1875, recebe de D. Pedro
I o título de Imperial Lithographia. Em 1877, produz o primeiro
mapa detalhado da província de São Paulo e de cidades vizinhas
em expansão econômica, como Santos, em grandes formatos ou de
bolso. Sua oficina é ainda responsável pela produção de inúmeras
peças gráficas que circulam no estado, como o álbum impresso São
Paulo Antigo, São Paulo Moderno, voltado à promoção do crescimento urbano e econômico vivido pela cidade desde o fim do
século XIX. Devido à sua dedicação cada vez maior a projetos de
arquitetura e urbanismo, transfere sua oficina para seu filho, Jules
Martin Filho, em 1880.
Nesse mesmo período, começa a expansão da litografia por
todo o interior do estado de São Paulo, em cidades como Sorocaba,
Taubaté e Jundiaí. Os registros são muito escassos, e esta pesquisa
pretende oferecer uma pequena colaboração para ampliar esse conhecimento.
2. O ACERVO ESTUDADO
Este artigo apresenta resultados de uma investigação que vem
sendo realizada no Laboratório de Gravuras do Instituto de Artes da
Unicamp, tendo como objeto o arquivo de matrizes de impressão
litográficas doadas pela artista Bethy Bowen Monteiro Giudice a
esse laboratório. O principal objetivo é investigar a presença da
litografia comercial no interior do estado de São Paulo durante o
final do século XIX e início do século XX.

Ensaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 65-75, jan./dez. 2019

70

Nessas matrizes, encontram-se gravadas artes de rótulos e
materiais de comunicação, em sua maioria de empresas do interior
do estado de São Paulo.
No segundo semestre de 2016, Maisa Costa Giudice, filha de
Bethy, entrou em contato com a professora Luise Weiss, da Unicamp, para realizar a doação de 297 matrizes litográficas que ficaram sob a tutoria de sua mãe por décadas. Após esse contato,
funcionários da universidade foram até a cidade de Vinhedo (SP)
para retirá-las em uma chácara. As matrizes estavam expostas às
intempéries e uma grande parte já estava danificada e deteriorada.
Já existem estudos dentro dessa linha – conhecida como
memória gráfica – que foram desenvolvidos em nosso país. Essas
pesquisas estão unificadas na Rede de Pesquisa Memória Gráfica
Brasileira (MGB), que conta com pesquisas sobre a história gráfica e de produção visual nacional, bem como sobre a memória
gráfica de Pernambuco e Rio de Janeiro. Vale citar como exemplo
os trabalhos de Silvio Barreto Campello (2008; 2010) e Helena de
Barros (2016). Por outro lado, com já comentado, frágeis e escassos
registros são encontrados sobre seu início no estado de São Paulo e
sobre sua expansão ao interior paulista.
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO, RECUPERAÇÃO E
EDIÇÃO
Uma vez que metade do acervo recebido estava destinado à
Universidade de São Paulo (USP), a primeira providência tomada
foi o registro fotográfico das 297 matrizes litográficas. Muitas delas continham imagens em ambos os lados das pedras. Esse registro
foi feito pelo técnico do Laboratório de Gravuras do Instituto de
Artes da Unicamp mestre Danilo Perillo. O material fotografado e
as matrizes que ficaram no Instituto de Artes foram catalogados e
indexados.
No segundo semestre de 2017, iniciaram-se as edições das
imagens contidas no acervo de matrizes litográficas. No total, foram 40 matrizes utilizadas e mais de 150 edições. Com o auxílio
e tutoria do profissional impressor Reginaldo Flores e do técnico
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mestre Danilo Perillo, as matrizes foram recuperadas, tratadas, preparadas e utilizadas na reprodução.
O diferencial desse acervo está na possibilidade do trato diretamente com a pedra litográfica, permitindo observar não apenas
as imagens, como também sua matriz de impressão. Isso levou a
comparações entre as duas partes e ajudou a entender técnicas usadas por aqueles artistas gráficos para, por exemplo, obter certas nuances de cores (pontilhamento) e conseguir um trabalho tipográfico
complexo, já que a escrita na pedra é feita de forma invertida. Algumas dessas pedras apresentam as cores em separado, indicando
a cor final do impresso. Por fim, esse acervo permitiu visualizar e
entender todo o processo de impressão, desde a matriz desenhada
até o impresso final.
As imagens gravadas na maioria das matrizes eram de rótulos
de bebidas alcoólicas produzidas no interior de São Paulo. A visualização do conjunto de pedras permite identificar algumas características importantes: aproximadamente 70% dos rótulos pertencem
a bebidas alcoólicas; 10% pertencem a rótulos de embalagens de
caixas de uva e caixas de ameixa; e os outros 20% a rótulos diversificados – bebidas não alcoólicas, refrigerantes, vinagres, álcool,
xarope de groselha, água sanitária, alvejantes, selos etc.
Figura 1. Fotos do acervo ao chegar ao Laboratório de Gravuras do
Instituto de Artes da Unicamp.

Fonte: acervo dos autores (2016).
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4. RESULTADO GRÁFICO
Detalhamos a seguir o conteúdo da edição da matriz com o
rótulo da Caninha 3 Canoa (Figura 5). Ela foi reproduzida pelo técnico impressor mestre Danilo Perillo, em novembro de 2017.
O rótulo tem as dimensões de 10,3 cm de largura x 12,2 cm
de altura. Tanto as imagens quanto os textos estavam desenhados
diretamente na pedra.
Na imagem, podemos identificar os barris de aguardente sendo transportados por três canoas, com três barris cada; os remadores
têm aparência de trabalhadores rurais, com as barras da calça dobradas logo abaixo dos joelhos, camisa e chapéu; ao fundo, vemos três
pequenos morros com sete árvores; e, nas extremidades externas do
rótulo, em primeiro plano, temos dois pés de cana-de-açúcar. No
texto, encontramos informações sobre: o produto, aguardente de
cana; a quantidade da garrafa, 850 mL; o teor alcoólico do produto,
54 GL; o responsável pelo envase, Luís Carlos Gomes; e a cidade
do envase, Porto Ferreira (SP); mas nenhuma informação sobre a
casa impressora ou data de impressão (ainda fruto de investigação).
As quatro matrizes de cor estavam em uma mesma pedra
(Figura 2) e foram impressas nas cores indicadas: tintas amarela,
vermelha, azul e preta. Muitos impressos da época eram coloridos
e, ao imprimir uma gravura em cores, deve-se fazer em separado
um desenho para cada cor, levando-se em conta o registro, de modo
que o encaixe de cada cor seja perfeito. Esse registro pode ser feito
com agulhas ou com marcações feitas na própria matriz.

Ensaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 65-75, jan./dez. 2019

73

Figura 2. Matriz Caninha 3 Canoa.

Fonte: acervo dos autores (2016).

Os detalhes da foto (Figura 3) mostram a indicação das cores
nas imagens, em sentido horário. As fotos seguintes mostram as
etapas de impressão de cada cor (Figura 4) e a imagem completa
com a impressão das quatro cores (Figura 5).
Figura 3. Detalhes das indicações das cores.

Fonte: acervo dos autores (2016).
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Figura 4. Separação de cores.

Fonte: acervo dos autores (2017).

Figura 5. Impressão com todas as cores.

Fonte: acervo dos autores (2018).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo que deu origem a este artigo está em andamento e
encontra-se na fase de levantamento de informações sobre as gráficas. A abordagem desse material, até o momento, mostrou ser necessário o conhecimento da técnica de gravação e impressão em
litografia, que atualmente sobrevive como expressão artística. Esse
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conhecimento foi importante principalmente para recuperar imagens que estão gravadas nas pedras, mas de maneira muito fraca.
Cada rótulo, cada embalagem, cada selo são como recortes
históricos da vida cotidiana e revelam muito mais histórias do que
os livros podem contar. Essas manifestações gráficas se mostram
muito ricas em informações e indicam uma intensa e profícua produção de impressos litográficos, que parece indicar o caminho das
artes gráficas no interior de estado de São Paulo.
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Nazismo: explicando o autoritarismo a partir
da comunicação usada no cartaz “Es lebe
Deutschland”
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Resumo: Uma comunicação em massa pode levar uma sociedade a aceitar uma ideia
como correta e indiscutivelmente única. O nazismo, baseado no fascismo, foi um período
de uma sucessão de ideias que levaram a um único objetivo: conquistar a confiança do
povo alemão e colocar em prática ações que seriam uma solução para os problemas por ele
enfrentados. O nazismo alemão teve como principal idealizador Adolf Hitler – nos anos
de 1933 a 1945, na Segunda Guerra Mundial –, com seus discursos persuasivos e eficazes
ao objetivo traçado. As propagandas e estratégias utilizadas naquela época são até hoje
um sinônimo de eficácia da propaganda, que, no caso, levou à adesão da população alemã
ao regime nazista. Com base em fatos históricos, livros e pesquisas na internet, é possível
avaliar os efeitos de um cartaz cujo nome é “Es lebe Deutschland” (em tradução nossa,
“Vida longa à Alemanha”), que teve sua importância no contexto-histórico do nazismo.
A peça foi criada e veiculada durante o regime nazista, entre 1920 e 1945, quando todo
o planeta se encontrava em plena Segunda Guerra Mundial e Hitler era considerado líder
supremo do regime nazista na Alemanha. Por fim, o estudo da peça traz uma discussão
acerca de seu papel na conversão da população aos ideais nazistas e sua crença no regime;
tudo leva à conclusão de que a criação de uma ideologia é baseada em predisposições
já existentes nas pessoas, sendo que, na época do nazismo, isso era evidente devido à
grande desestabilização referente à Primeira Guerra Mundial, que deixou o povo alemão
totalmente desprovido de esperança.
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Nazism: explaining authoritarianism from the
communication used in the poster “Es lebe
Deutschland”
Caroline de Oliveira dos SANTOS
David Aparecido Gonçalves DIAS
Dhessy Paloma de Moraes Zerbo CECAGNO
Paulo D’ELBOUX
Abstract: Mass communication can lead a society to accept an idea as right and
indisputably unique. Nazism based on fascism was a period of a succession of
ideas that led to a single goal: to gain confidence and put into practice the ideas
that would be a solution to the problems faced by the German people. German
Nazism had as main idealizer Adolf Hitler in the years from 1933 to 1945 in
World War II, with his persuasive and effective speeches to the goal outlined. The
propaganda and strategies used at that time are still a synonym of propaganda
effectiveness, which in this case led to the German population’s adherence to the
Nazi regime. Based on historical facts, books and research on the internet it is
possible to evaluate the effects of a poster whose name is “Es lebe Deutschland”
(our translation - long life to Germany) that had its importance in the historical
context of Nazism. The piece was created and conveyed during the Nazi regime,
between 1920 and 1945, whose period the whole planet was in full World War II,
in which Hitler was considered supreme leader of the Nazi regime in Germany.
Finally, the study of the play brings us to a discussion about the role of this play
in the conversion of the population to Nazi ideals and its belief in the regime,
and all leads to a single conclusion that the creation of an ideology is based on
predispositions already existing in the people, and that in the days of Nazism this
was evident due to the great destabilization concerning World War I that left the
German people totally destitute of hope.
Keywords: Nazism. Hitler. Communication. Persuasion. Publicity.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo científico visa entender a comunicação adotada
durante a ditadura de Adolf Hitler na Alemanha, entre 1933 e 1945,
período conhecido como Terceiro Reich, que traduzido significa
“Terceiro Reino”. Considerando a calamidade do país após a Primeira Guerra Mundial e a revolta dos alemães pela situação do seu
país, surge o Partido Nazi (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) a fim de reformular as ideias do governo. Essas ideias,
em primeiro lugar, procuravam culpar os imigrantes judeus, os liberais, os comunistas, negros e todos aqueles que não eram “alemães
puros” pelo desordenamento em que a população se encontrava na
época. O nazismo, praticado na Alemanha, foi disseminado a partir
de uma relação publicitária, envolvendo propagandas e campanhas
que tinham o objetivo de popularizar a ideologia construída pelo
partido. Nesse sentido, a proposta é indagar os impactos que essas propagandas (feitas por meio de peças, discursos e campanhas)
produziram em massa, transfigurando drasticamente aquela nação.
Devido ao contexto histórico, a pesquisa será unicamente bibliográfica, levando em consideração publicações em livros, autobiografia, sites e artigos.
A partir desta pesquisa, o objetivo será descobrir a função
exercida pela comunicação de massa no nazismo. Essa comunicação funcionava de modo que as necessidades pessoais fossem supridas e a autoestima elevada, a ponto de permitir que a sociedade
aceitasse o extermínio “daqueles que não mereciam fazer parte da
sociedade”. O foco será em um cartaz alemão utilizado como peça
nas campanhas publicitárias desse período: o cartaz “Es lebe Deutschland” (em tradução nossa, “Vida longa à Alemanha”). Como Hitler era o líder político do país naquela época e seu retrato está
presente no cartaz, o artigo quer entender os impactos gerados pela
propaganda na vida da população e como a opinião a favor desse
líder se cristalizou. Também será examinada a conexão entre a comunicação e a propaganda idealizada pelo nazismo, que supostamente levou a população a se tornar submissa às ideias e aos atos
praticados pelo regime. Logo, o objetivo deste artigo será entender
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como a comunicação de massa foi essencial ao regime e qual o papel da peça analisada nesse contexto.
2. METODOLOGIA
A pesquisa foi feita através de revisão bibliográfica em livros
sobre nazismo e por meio de busca em sites, utilizando palavras-chave como “Nazismo”, “Hitler”, “Comunicação”, “Persuasão” e
“Propaganda”. O critério para inclusão das informações e imagens
foi dados que obtivemos sobre a comunicação nazista, especificamente sobre o cartaz “Es lebe Deutschland” com data de publicação posterior ao ano de 1989.
3. REVISÃO DA LITERATURA
Contexto Histórico
A Alemanha no início do século XX foi consideravelmente
prejudicada devido a problemas do século anterior que desestruturaram sua economia, pois foi um dos países que, junto à Itália,
ficaram fora do processo neocolonial, enquanto França e Inglaterra
estavam economicamente em vantagem; e esse é possivelmente o
fator determinante que levou à primeira grande Guerra Mundial.
De forma sucinta, a Alemanha foi um dos países mais prejudicados, pois teve de pagar as dívidas da guerra aos países vencedores e acabou sendo forçada a assinar o Tratado de Versalhes, que
seria a condição mais desvantajosa economicamente para o país.
Contudo, a Alemanha após ter perdido de forma moral e financeira na Primeira Guerra Mundial, pôde ter uma oportunidade de “se levantar” na Segunda Guerra Mundial e com os grandes
discursos de Hitler os nazistas acreditaram que aquele momento
poderia ser o grande passo para a reconstrução moral e financeira
do país.
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Os nazistas se consideravam superiores a outros tipos de povos e procuravam persuadir, através de suas ferramentas propagandistas, o povo alemão, a fim de mostrar que o povo unido era capaz
de superar as desvantagens causadas pela Segunda Guerra e ser
uma nação poderosa.
A partir dessa ideologia, os nazistas recusavam pessoas consideradas indignas de fazer parte de uma raça pura – judeus, ciganos, homossexuais, eslavos, deficientes, todos os que não possuíam características patriotas ou ainda os que eram visivelmente
debilitados, seja física ou mentalmente, sendo assim considerados
“animais” –, e esse fator os levava à morte. O argumento utilizado
para essa “pena de morte” era o de que as pessoas de raça impura
prejudicariam a prosperidade e a restauração da Alemanha.
Patriotismo, racismo e antissemitismo foram propulsores das
ações do Holocausto (perseguição e prisão de pessoas consideradas de raça impura em campos de concentração onde eram assassinadas). Anticomunismo, antimarxismo e antieslavismo eram o
suporte para ideologia nazista, que utilizava uma propaganda bem
elaborada e persuasiva.
Hitler era um pregador experiente e instruído em seus discursos, e tal competência se fez evidente quando ele foi orador do
Partido dos Trabalhadores Alemães – DAP, cuja posição garantiu
sua aceitação ao cargo de Führer, e foi através de seus discursos
que ele conquistou o grupo de desempregados, o proletariado, a
pequena burguesia e os empregados industriais que eram contra o
comunismo. Hitler dizia que, quanto mais radical e instigadora era
sua propaganda, mais assustadas ficavam as pessoas consideradas
de raça impura e isso as impedia de querer entrar no núcleo primitivo de sua organização.
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Figura 1. Joseph Goebbels.

Fonte: Domínio público.

Hitler contou com o auxílio de seu Ministro da Propaganda,
Joseph Goebbels, o qual também era fiel à ideologia nazista. Paul
Joseph Goebbels foi um político alemão e ministro da propaganda
na Alemanha nazista no período de 1933 a 1945, ano em que se deu
o fim do domínio nazista na Alemanha. Joseph nasceu em 29 de outubro de 1897, era considerado um orador de capacidade extremamente persuasiva e era inegavelmente um antissemita (aqueles que
tinham ódio e preconceito extremo contra judeus), o que colaborou
para que ele fosse um apoiador da ideologia nazista. Joseph Goebbels possuía de forma drástica e impressionante o controle sobre a
imprensa, arte e informação na Alemanha, o que o levou a oprimir
de maneira absoluta aqueles que fossem contra as ideologias propostas pelos nazistas. Em 1922, Goebbels cursou doutorado em FiEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 77-96, jan./dez. 2019
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lologia na Universidade de Heidelberg e nessa época ele teve contato com ideais comunistas, mas foi somente em 1926 que Goebbels
se tornou líder do distrito e a partir daí trabalhou com Hitler.
Massificação da opinião pública
A opinião pública tem extrema importância, afinal pode ser
um mecanismo de controle do poder e, com isso, massificar a opinião sobre determinado assunto. Por esse motivo, nos últimos três
séculos, teóricos têm estudado o tema e conseguiram conceitua-lo
em cinco dimensões básicas:
1) o público como uma categoria social específica que aparece como agente social; 2) a publicitação como a natureza
específica de uma determinada atividade ou espaço; 3) a
publicidade, como a “encarnação” da publicitação (em termos normativos) ou como um direito humano universal,
representando a fundação da Opinião Pública e a doutrina da soberania; 4) a esfera ou espaço público como um
domínio específico ou espaço imaginado da vida social,
representando a infraestrutura para a integração social
através da Opinião Pública e 5) Opinião Pública não só
como o elo de ligação destas outras quatro dimensões, mas
também como uma nova realidade social: a opinião do público (SPLICHAL, 1999, p. 6).

Nesse sentido, as pesquisas continuaram e, mais recentemente, no séc. XX aconteceu uma mudança estrutural da opinião pública, assistindo-se a uma diminuição da sua eficácia do ponto de vista
político, resultante dos processos de industrialização, urbanização,
democratização, massificação e midiatização.
No período no qual a Alemanha ainda sofria com as consequências da Primeira Guerra Mundial, tendo sido obrigada a assinar o
Tratado de Versalhes, milhões de alemães perderam seus empregos
e passaram por um período difícil e conturbado. Foi então, que, ao
notar essa opinião da população, o Partido Nazista (Nacional Socialista), que não era tolerante a exceções e não aceitava qualquer tipo
de oposição, viu a oportunidade de colocar o poder sob domínio de
Hitler e implantar um regime autoritário para salvar a Alemanha
e reerguer a nação. Nesse contexto, a democracia era vista como
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uma força desestabilizadora, porque colocava o poder nas mãos das
minorias étnicas, as quais eram rejeitadas. Outras ameaças foram
contidas também; o Partido Nazista destruiu partidos políticos, sindicatos e a imprensa livre. Lenharo (2006, p. 26) afirma que “[...]
os nazistas levavam muito a sério suas mentiras propagandísticas,
impressionavam e se impressionavam com a força de sua organização”. Havia um darwinismo social, uma noção de eutanásia e
eugenia no que diz respeito à “higiene racial”. O nazismo enfatizava a crença no líder, o Führer, e na defesa do sangue e do solo,
representados pelas cores vermelha e preta na bandeira nazista.
Teorias da comunicação usadas no período
Havia uma ideologia por trás do nazismo e, se forem levadas
em consideração algumas teorias da comunicação, a explicação dos
acontecimentos se dá sob uma nova ótica, uma vez que fatores macro e microambientais facilitaram a penetração das ideais nazistas
na sociedade e na opinião popular. Conforme as descrições apresentadas no livro Teorias da comunicação, de Mauro Wolf (1999,
p. 7):
[...] o contexto social, histórico e econômico que uma determinada sociedade vive pode ampliar a difusão de uma
mensagem na massa quando se utiliza de algum veículo
midiático. Isso é chamado de mass media, e é atingido a
partir do uso de modelos sociológicos implícitos.

Contudo, isso só foi possível no nazismo porque, nessa
época, a mídia estava em plena evolução e havia o surgimento de
novas maneiras de disseminação da mensagem. Na Alemanha, por
exemplo, ao mesmo tempo que as mídias eram censuradas, o regime
nazista implantava na população mensagens manipuladas e que
tinham um objetivo específico: fazer a ideologia nazista presente
em todo lugar, seja em cartazes, jornais, revistas, seja no cinema, no
rádio ou na propaganda. Os nazistas possuíam todo o controle das
massas naquela época e, com a mídia ao seu lado, a população não
se arriscava a contradizer aqueles pensamentos. Apropriando-se da
teoria de comunicação hipodérmica, que surgira por volta dos anos
1930, pode-se responder as perguntas requeridas da seguinte forEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 77-96, jan./dez. 2019
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ma: “quem?”, o regime nazista; “diz o quê?”, somente a raça ariana
é digna de viver; “através de que canal?”, uso de mídias variadas; e
“com que efeito?” controle da opinião pública.
Sendo assim, as teorias de comunicação foram amplamente
utilizadas pelo nazismo; não de maneira direta, mas a comunicação
nazista pode ser analisada sob a perspectiva das teorias da comunicação. Além da censura, esse regime era contra qualquer estudo que
pudesse prejudicar a sua supremacia. Foi então que, por força do
nazismo, o instituto com o nome de Escola de Frankfurt (escola de
teoria social interdisciplinar neomarxista), fundada em 1923, por se
fundamentar em uma teoria oposta à teoria nazista, foi obrigada a
se transferir para Paris e, somente após o término da Segunda Guerra, em 1950, pôde retornar às atividades na Alemanha.
Autoritarismo nazista
As origens do autoritarismo na Alemanha tiveram início na
Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha, após perder a guerra, se viu obrigada a assinar o Tratado de Versalhes e sofreu uma
grande recessão. Nesse período, o país deveria se reconstruir e retomar o caminho do desenvolvimento, mas isso não aconteceu. A população se viu numa situação difícil e sem grandes perspectivas de
mudança. Nessas condições, Hitler surgiu para oferecer uma saída
para o povo alemão e garantir que havia esperança. Dessa maneira,
Hitler assumiu o poder por escolha do próprio povo alemão. Nesse
regime, houve campos de concentração, morte de minorias, separação de famílias e tantas atrocidades que era difícil entender como a
população poderia estar satisfeita. E realmente estava.
Após a perda da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava
devastada e precisava se reerguer. Com isso, Hitler e seus aliados
tinham em suas mãos toda a sociedade e sustentavam o autoritarismo por intermédio da comunicação. Desde a revista lida pela dona
de casa até a aula que de seu filho tinha na escola, tudo falava sobre
o mesmo assunto: nazismo. A doutrinação era tamanha que foram
poucos casos de rebeliões ou atividades contra o governo.
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A Propaganda Nazista
Sustentando o autoritarismo e dentro do quadro de crise, o
nazismo introduziu em sua luta política uma “arma” poderosa: a
propaganda, a qual tinha seus mecanismos de persuasão eficazes.
Em sua autobiografia Mein Kampf, Hitler (2005) diz que aprendeu
muito com os métodos dos comunistas, mas não com sua doutrina.
Os nazistas tratavam suas mentiras propagandísticas a sério.
Com a força de sua organização, procuravam e conseguiam impressionar e motivar a todos. Hitler e os nazistas buscavam estar
sempre atualizados e se familiarizar com os assuntos políticos, para
então produzir pequenos filmes, musicais etc., assim persuadindo,
seduzindo e atraindo grande delírio e adoração.
Arte e política, para Hitler, eram concebidas como uma coisa só, mas ele era um pintor e arquiteto frustrado. Até pensava
em se dedicar às artes quando acabasse a guerra. Por isso, se sentia tão lisonjeado ao ser considerado tanto chefe artístico quanto
político. E, curiosamente, o calendário de cerimônias também era
bastante diversificado; por meras razões de propaganda ou não, era
organizado para cobrir o ano todo.
Em Mein Kampf, Hitler escreveu inúmeras considerações sobre propaganda. Era sua própria visão sobre o que difundir, mas levando em conta as condições de seus receptores que quase sempre
eram medianas. Ele considerava que a campanha sempre devia ser
popular, dirigida às massas, levando em conta um nível de compreensão simples: “[...] Capacidade de recepção muito limitada, inteligência modesta, memória fraca” (LENHARO: 2006, p. 47), dizia
ele. Deviam-se repetir os pontos importantes incessantemente, independentemente se fossem mentiras ou calúnias.
Hitler criou a propaganda nazista, mas sempre amparado por
Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha nazista
e também responsável pelo severo controle sobre as instituições
educacionais e os meios de comunicação. A propaganda se tornou
uma forma de dar vazão à ambição artística de Hitler, tendo desde
uniformes a bandeiras e estandartes, todos os desenhos e instruções
tinham a insígnia do partido, além disso ele era o cenógrafo, diretor
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e ator principal. Tudo isso era visível em seus grandes comícios, na
forma como ele conduzia o “Corpo do Povo da Alemanha”.
Qualquer ocasião era utilizada como proposta de mobilização popular nas ruas e até como tentativa de algum desenvolvimento políticos das massas. A chave da organização dos grandes
espetáculos era transformar a própria multidão em peça essencial
dessa mesma organização. Nas paradas e desfiles pelas ruas ou nas
manifestações de massa estáticas em praças públicas, a multidão
se emocionava de maneira contagiante, participando ativamente e
produzindo uma energia que se seguia após os espetáculos. Algo
que permanecia no dia a dia, servindo para escapar à monotonia
de sua existência e prolongando a dramatização da vida cotidiana.
Hitler atribuía grande importância psicológica a tais eventos.
O uso do uniforme evidenciava as diferenças sociais enquanto a política na rua, em forma de espetáculo, segregava os que ali estavam
para instigar a participação àquela proposta de sociedade perfeita
hitleriana.
A repetição da águia e da cruz gamada em braçadeiras e estandartes funcionava como marcas de identificação. O símbolo mágico da suástica, de conhecida ancestralidade, uma espécie de cruz
em movimento, sugeria a energia, a luz, o caminho da perfeição.
Ela era capaz de suscitar profundas emoções. Cada acontecimento
era preparado minuciosamente pelo próprio Hitler. Cada entrada em
cena, a marcha dos grupos, a multidão disposta disciplinadamente,
os lugares dos convidados de honra, a decoração geral, as músicas
cantadas pela multidão, flores, bandeiras, tudo era previsto. O comportamento da massa, o caráter ritualístico da organização, dava um
ar religioso, senão fanático.
Ele adquiriu a imagem daquele que guardava o povo alemão,
como se a sua vontade fosse efetivamente a vontade de Deus, pura
idolatria. Outros poetas e escritores do partido o descreviam assim
como uma pessoa solitária em meio à multidão e na sua condição
de Fuhrer, ele se considerava inatingível. Logo, não por acaso ele
chegava aos locais de avião e sobrevoava lentamente saindo das
nuvens, para assemelhar-se a Deus, querendo ser visto como um
Deus descendo sobre a Terra.
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A arquitetura e o cinema, segundo Lenharo (2006) foram
“[...] dois campos de realização particularmente cultivados pelos
nazistas”. Milhares de projetos arquitetônicos foram previstos ao
longo do regime, todos demandavam poder, traduziam grandeza
ou o avanço da dominação nazista. Vinham por si só reforçar a
unidade política, estimular o orgulho de se sentir alemão e traçar o
esplendor e poderio da força alemã.
Em qualquer dos estilos adotados, a arquitetura nazista nunca
perdia de vista sua dimensão simbólica. Assim como qualquer outra manifestação cultural, ela era expressão de poder, instrumento
de propaganda e de incitamento ideológico. Esculturas monumentais eram construídas na sede do partido. Todas faziam menção direta às formas estéticas perfeitas como na Grécia. Hitler desenhou e
planejou monumentos e espaços gigantescos, com capacidade para
milhares de pessoas. Eram estruturas que obrigatoriamente deviam
abrigar o grande público.
Um grande reflexo de sua maior inspiração era o ideal grego
de cultura e civilização. Em 1941, quando as tropas alemãs conquistam Atenas, Hitler demonstra sua fixação ao não permitir que
eles bombardeassem a cidade. Seu coração pertencia mesmo à Antiguidade, Roma e Atenas. Segundo ele, a Alemanha devia ser a
síntese das três: Atenas, Esparta e Roma. Assim a nação jamais iria
perecer.
Ele pensou até na destruição de edifícios para que, depois,
fossem igualados a ruínas, imaginando arqueólogos que escavassem tudo no futuro e ficassem estupefatos com a grandiosidade das
construções.
Durante o regime nazista, o Ministério da Propaganda, dirigido por Goebbels, desenvolveu aproximadamente 96 longas-metragens, porém, ao todo, foram veiculadas cerca de 1350 peças
nos doze anos de duração do regime. Nesses filmes, o racismo e
a xenofobia, ideologias que faziam parte da pretensão midiática,
eram exaltados, pois estavam de acordo com a crença dos seguidores. Além de haver o esforço para reforçar tanto o lado positivo
(exaltação do heroísmo nazista) quanto negativo (brutalidade ao
inimigo). Deve ser levada em consideração também a violência da
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propaganda antijudaica, como em O eterno judeu, considerado um
dos filmes mais maldosos já produzidos na história, cujo objetivo
era convencer as pessoas de que o judeu era como uma bactéria
através da associação. Esse período representou o ápice da contrapropaganda sobre judeus, os quais eram retratados como imundos
pertencentes aos guetos. A associação também foi feita com roedores, mais especificamente ratos, através de imagens e analogias
para equiparar o povo judeu aos ratos quanto à sujeira e à imundice.
O ideal era provocar aversão à raça judaica, uma vez que, ratos são
animais que provocam sujeira, disseminam doenças e estragam a
civilização, logo, espécies que possuem tais características deveriam ser exterminadas.
No campo visual, destacou-se para Leni Riefenstahl, a “menina dos olhos” de Hitler no campo do cinema. A cineasta, com
seus famosos O triunfo da vontade e Olympia (obras feitas sobre
os Jogos Olímpicos de 1936), fez com o que o cinema nazista não
só propusesse uma nova modalidade de filme propagandístico, mas
também que alcançasse um nível invejável de realização estética. O
triunfo da vontade trazia dimensões colossais, destaque das insígnias e um Führer majestoso, com ângulos e formações singulares.
Já Olympia não só documenta, mas é também um hino de exaltação
através da glorificação da força física, da saúde e da pureza racial.
A cineasta mostrou Hitler como ele queria ser visto.
Ao fim da guerra, apesar de seu declínio físico e mental, Hitler manteve influência sobre os que ainda o cercavam. Seu potencial de convencimento e discurso, nem diante da derrota iminente,
abrandava. “Da derrota, brotará nova semente”. Para ele, perder a
guerra não significava o fim do nazismo, pelo contrário germinaria
inspiração para futuras gerações. Contudo, a guerra estava perdida.
Após a derrota, nada restava. O nazismo entrara em colapso, sem
mais slogans ou focos de resistência.
Hitler era basicamente um “deus” alemão. Em um de seus
cartazes de campanha que dizia “Es lebe Deutschland”, podendo
ser traduzido como “Viva a Alemanha”, Hitler foi consideravelmente retratado com características de um deus, com uma luz ao
fundo e com adoradores atrás dele; assim exaltava-se a pátria juntaEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 77-96, jan./dez. 2019
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mente à imagem de Hitler e das figuras simbólicas da suástica e da
águia, que fazem parte da construção ideológica proposta.
Os cartazes dessa coleção foram criados pelo partido político
nazista ou pelo governo nazista da Alemanha durante os anos de
1920 até 1945; neles são retratados os temas nazistas da superioridade racial dos alemães e a subordinação de todos os indivíduos ao
estado, deixando também em evidência o ódio ao povo judeu e aos
demais povos considerados como inimigos de raça impura, mostrando Hitler com superioridade e com glória de servir a Alemanha
em busca de promover os seus objetivos.
O regime nazista era repugnante e era o causador do sofrimento e das mortes em grande escala antes e durante a Segunda
Guerra Mundial da Europa, o que levou todos os alemães a serem
“telespectadores” e participantes desse terrível regime.
Descrição da peça
Figura 2. Cartaz “Es lebe Deutschland”.

Fonte: Domínio público.
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A peça foi produzida por K. Stauber entre 1935 e 1943 a pedido do Ministro de Propaganda, Joseph Goebbels. Essa é uma das
diversas peças criadas durante o nazismo que foram utilizadas pelo
Partido Nazista para descrever a soberania racial dos alemães, o
respeito do indivíduo ao seu país e o ódio por um povo considerado
impuro.
Na imagem, pode ser observada uma moldura composta por
folhagens que crescem em sentido à suástica, símbolo que está presente nos dois cantos superiores da peça. No centro, o cenário foi
composto pela imagem de Hitler em destaque, sendo seguido pelo
exército nazista e seguidores da ideologia. Todos seguram bandeiras vermelhas com a suástica. Hitler foi retratado com uma feição
de seriedade e isso é reforçado em seu punho, o qual está fechado,
em sentido de combate. Na parte superior da peça, o céu nublado é
aberto por fortes feixes de raios solares que descem sob a imagem
de Hitler, além é claro, do gavião, símbolo do Reichsadler nazista
(emblema semelhante ao romano), que voa na mesma direção dos
raios solares. As bandeiras são vermelhas, cor que, quando associada a materiais, segundo Farina (2000), pode representar guerra,
sangue, sol etc. No que diz respeito à associação afetiva o vermelho
pode representar força, energia, paixão, vulgaridade, coragem, furor, violência, calor, ação e agressividade.
Análise da peça
A moldura traz símbolos de suástica, acompanhados das folhagens, denotando ser uma plantação que cresce, ou seja, a manifestação e o crescimento da ideologia proposta. Tudo isso é complementado pela frase, que traz ênfase ao país e expressa preocupação
com aquilo que é melhor para a Alemanha, considerando-se um
novo começo para o país.
Na imagem do cartaz, Hitler é colocado à frente de soldados
nazistas que eram considerados seus seguidores fiéis. Um sentido
e objetivo que se pode notar é que Hitler tinha pessoas suficientes
para representá-lo nessa jornada, o que traduzia credibilidade às
suas ideias e propostas. Hitler e seus seguidores seguram uma banEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 77-96, jan./dez. 2019
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deira com a suástica, símbolo nazista, em sentido e direção única,
para frente. A partir daí pode-se entender os motivos pelos quais a
população apresentava plena crença no regime e na figura de Hitler.
Segundo Domenach (1963 apud SOARES, 2005), a imagem:
Consiste em concentrar sobre uma única pessoa as esperanças do campo a que se pertence ou o ódio pelo campo
adverso. Reduzir a luta política, por exemplo, à rivalidade
entre pessoas é substituir a difícil confrontação de teses.
No caso do nazismo, os judeus acabaram eleitos como o
“inimigo único”. Trata da individualização do adversário. Uma boa propaganda não visa a mais de um objetivo
de cada vez. Os hitleristas praticaram com perfeição esse
método de concentração: aliados aos partidos burgueses e
reacionários contra os marxistas, aliados à direita nacionalista contra os partidos burgueses e, finalmente, ao eliminar os nacionalistas, sempre se arranjaram a fim de terem
apenas um inimigo. Além disso, elegeram em uma única
pessoa as esperanças, Adolf Hitler (DOMENACH, 1963
apud SOARES, 2005).

Diante disso, prova-se a eficácia de cada peça produzida, da
mesma maneira que seus efeitos favoráveis, ainda mais que cada
elemento da propaganda era estruturado a fim de exercer poder sobre a decisão dos receptores da mensagem.
No que diz respeito a isso, destaca-se a imagem de Hitler,
que é posta de maneira que ela seja visto como autoridade: à frente
de seus seguidores, punhos fechados em sentido de luta, semblante sério demonstrando poder e controle, e segurando firmemente a
bandeira para dar credibilidade ao regime nazista.
As iluminações que os raios solares fazem acima do Führer
dão maior destaque ao líder, fazendo menção à figura do Messias,
numa posição que trata Hitler como soberano, ou seja, como escolhido por Deus para salvar a Alemanha. O gavião, símbolo do Reichsadler nazista (emblema semelhante ao romano), sobrevoa entre
os raios solares na mesma direção que Hitler demonstra seguir, reforçando a ideia de soberania suprema. A partir da representação
de Hitler na propaganda, é ainda mais notável e comprovável o
objetivo da mensagem no período nazista.
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Isso posto, fica exemplificada muito bem a questão de Hitler
ser considerado a única pessoa capaz de trazer esperança ao país,
pois é colocado sob destaque, sendo evidenciado na imagem. Por
esse motivo, a propaganda “Viva a Alemanha” condiz com a propaganda nazista da época e representa fielmente que toda a população
estava satisfeita e contente com o nazismo presente no país a ponto de caminharem na direção que Hitler propor. Afinal, a imagem
busca representá-lo como Messias ou Salvador, o qual tudo sabe
e entende. Por isso, todos os adeptos da ideologia fazem parte do
mesmo ideal e devem se manter obedientes ao regime para que
ocorresse a reestruturação da “Nova Alemanha”, a qual seria perfeita e Hitler o único capacitado para liderar.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve como objetivo analisar o papel da
comunicação utilizada no cartaz “Es lebe Deutschland”, além de
discorrer sobre como a abordagem da comunicação colaborou para
o nazismo se perpetuar na Alemanha durante a Segunda Guerra
Mundial.
Sendo assim, primeiramente foi apresentado o contexto histórico, o que foi suficiente para levantar motivos plausíveis que
levaram a crer no porquê de a comunicação desse período ter provocado tamanho impacto na sociedade. Através desse estudo do
contexto histórico, foi possível verificar que, após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra, toda a população sofreu consequências,
com o Tratado de Versalhes, o que aumentou infinitamente a insatisfação popular e provocou desejo de mudança. Nesse momento,
Hitler apareceu oferecendo a salvação em uma sociedade repleta
de problemas e insegurança. Através da mensagem disseminada,
a opinião dos Alemães foi massificada e, por conseguinte, sofreu
um processo de cristalização, o que foi relatado no terceiro item
deste artigo, mostrando as teorias de comunicação da época. Dessa maneira, o povo alemão começou a crer que sua raça era superior e que deveria permanecer unido para reerguer e reconquistar a
grandeza da Alemanha no mundo. Através da figura de Hitler e da
propaganda massiva da época, o povo alemão teve seu ego e bemEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 77-96, jan./dez. 2019
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-estar elevados, o que demonstrou apoio popular e força perante
outros países. Foi assim que Hitler conseguiu ser eleito democraticamente pelo povo alemão e fazer com que o nazismo ganhasse
apoio populacional. Por essa razão, foi possível identificar que os
cidadãos alemães não aderiram à ideologia por vontade própria,
mas por meio de propagandas, cartazes e peças que entregavam
uma comunicação persuasiva e intimidadora para impor o regime
na sociedade sem deixar margem para dúvidas dos cidadãos. Nesse cenário, caso alguém fosse contra o regime, consequentemente
seria considerado inimigo do povo e traidor da própria pátria, o
que traria efeitos para sua família e para si mesmo, sendo isolado
imediatamente da população e não tendo a chance de falar ou mostrar sua opinião para ninguém. Sendo assim, através do controle
massivo das mídias, além da censura total dos veículos, o nazismo
conseguiu bloquear opiniões diversas e a oposição.
Nesse período, a comunicação utilizou-se de inúmeros conceitos, mas determinar um inimigo único foi essencial para centralizar o ódio dos alemães e permitir que os judeus e outras minorias
fossem exterminados. Afinal, para Hitler e seus seguidores, o objetivo era tornar real a ideia de que a população alemã deveria se
manter pura e de que a sociedade fosse limpa daqueles que não faziam parte dela ou não merecessem viver no país. Por esse motivo
e para a Alemanha se reerguer e triunfar sobre todo o planeta, a comunicação precisava fazer as pessoas acreditarem na necessidade
do extermínio da raça impura, o que no caso representava judeus,
negros, deficientes físicos, homossexuais e outros.
Logo, utilizando como elemento principal o pôster “Es lebe
Deutschland” para estudar neste artigo, foi possível identificar o
significado da imagem e da mensagem que se pretendia passar à
audiência. Nesse caso, observou-se que a mensagem tinha o objetivo de retratar Hitler como um deus alemão e salvador da pátria.
Esse significado pode ser entendido através dos elementos de composição da imagem, cujo sentido único demonstra uma multidão
sendo liderada por Hitler, o qual empunha a bandeira com o símbolo nazista e demonstra confiança e serenidade em sua pose. O céu
nublado aberto por feixes de luz demonstra que Hitler era a solução
para a tempestade da Primeira Guerra. O texto “Viva a Alemanha!”
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complementa a composição da imagem. Percebe-se que a mensagem não era apenas para evidenciar Hitler, mas sim representar
todo o país num único sentido, com o objetivo de unir alemães no
mesmo caminho.
O objetivo de apresentar Hitler como um deus alemão ou salvador da pátria, além da semelhança com a imagem do Messias,
retratado pela religião cristã, pode ser identificado através dos elementos, sentido da imagem e iluminação utilizada no cartaz.
Logo, o estudo do presente artigo pôde concluir que a peça
foi fundamental para o Terceiro Reich. O motivo é simples: a peça
contém todos os atributos da comunicação nazista. O primeiro aspecto é a obediência e união, demonstrado pelo sentido do exército.
Outro atributo é a imagem de Hitler ser apresentada em grandiosidade para demonstrar força e poder. Esses e outros atributos, como
a questão do inimigo único, discutidos no artigo, explanam por que
o nazismo conseguiu se perpetuar na Alemanha e se tornar um dos
regimes autoritários que mais prosperaram na história. Ao contrário
dos regimes autoritários comuns, o nazismo tinha apoio da população, a qual permitiu até certo ponto que o regime pudesse fazer o
que quisesse. Sem rebelião ou oposição.
Partindo desse pressuposto, pode-se afirmar que o cartaz “Es
lebe Deutschland” demonstra fielmente o que representava o autoritarismo nazista: união populacional, líder respeitado e seguido,
conceitos muito bem definidos (águia e suástica) e renascimento da
Alemanha.
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Relações familiares e o processo ensinoaprendizagem
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Resumo: A relação família-escola é bastante controversa. Diante de situações de
desadaptação escolar, não é incomum que essas duas instâncias se culpem mutuamente
pelos problemas apresentados pelas crianças. Por outro lado, a presença da família na
escola e/ou a integração das duas para intervir nos problemas de aprendizagem e/ou
de comportamento apresentados pelos alunos são apontadas como uma possibilidade
promissora de sucesso no tocante a promover o máximo desenvolvimento dos indivíduos
envolvidos. O objetivo deste trabalho é caracterizar, a partir da literatura, as especificidades
da relação entre família e escola no processo de ensino-aprendizagem das crianças e
adolescentes em idade escolar. Trata-se de um estudo qualitativo de caráter exploratório.
Foi realizada revisão da literatura científica relacionada ao tema, a partir da qual foram
recuperados artigos de revistas científicas publicados nos últimos dez anos. Os dados
recolhidos foram divididos em categorias temáticas, para melhor caracterização, a saber:
(1) Família e Escola como contextos do Desenvolvimento Humano, (2) Determinantes
Familiares do Processo Ensino-Aprendizagem, (3) Contingências da Relação FamíliaEscola, e (4) Promoção da Integração Família-Escola. Por fim, foi desenhado um protocolo
de ações para estreitar o relacionamento família e escola, que pode servir de base para o
desenvolvimento de programas de prevenção e intervenção à desadaptação escolar.
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Family relations and the teaching-learning
process
Danilo Ciconi de OLIVEIRA
Amanda de Freitas Muniz CONTTESSOTTO
Flaviane Rodrigues do PRADO
Jaqueline Belga MARQUES
Abstract: The family-school relationship is quite controversial. In the face of
situations of school maladaptation, it is not uncommon for these two bodies to
blame each other for problems presented by children. On the other hand, the
presence of the family in the school and / or the integration of the two to intervene
in the problems of learning and / or behavior presented by the students are pointed
out as a promising possibility of success in promoting the maximum development
of the individuals involved. The purpose of this paper is to characterize, from
the literature, the specificities of the relationship between family and school in
the teaching-learning process of school-age children and adolescents. This is a
qualitative exploratory study. A review of the scientific literature related to the
subject was carried out, from which articles of scientific journals published in
the last ten years were retrieved. The data collected were divided into thematic
categories, for a better characterization, namely: (1) Family and School as
contexts of Human Development, (2) Family Determinants of the TeachingLearning Process, (3) Contingencies of the Family-School Relationship, and ,
(4) Promotion of Family-School Integration. Finally, a protocol of actions was
designed to strengthen the relationship between the family and the school, which
can serve as a basis for the development of prevention and intervention programs
for school maladjustment.
Keywords: Family and School. Teaching-Learning. School Maladjustment.
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1. INTRODUÇÃO
Diante de situações de desadaptação escolar, família e escola
tendem, muitas vezes, a apontar uma à outra como “culpada” dos
problemas apresentados pelo aluno. Tem-se, infelizmente, enraizada na sociedade, a ideia de que a família é a única responsável pela
“educação” das crianças e que o papel da escola é exclusivamente
o de transmitir conteúdo escolar. Sabe-se, porém, que tal assertiva
não corresponde à realidade, pois diversos atores concorrem, de
formas distintas, mas complementares, com o processo de socialização das crianças.
Além disso, é inegável que a qualidade das relações e da
dinâmica familiar pode interferir positiva ou negativamente no
processo ensino-aprendizagem dos filhos; e que, quando os pais
acompanham de perto o desempenho escolar do filho, este costuma
apresentar melhores resultados acadêmicos.
Todavia, a participação da família no contexto escolar fica,
por vezes, restrita à presença dos pais em datas comemorativas ou
quando acionados diante de problemas de comportamento e/ou de
aprendizagem apresentados pelos filhos. Incentivar a participação
da família na escola torna-se, então, urgente para garantir a qualidade do processo ensino-aprendizagem dos educandos.
Desse modo, compreender as especificidades da relação família-escola e seus desdobramentos no processo de ensino-aprendizagem das crianças e adolescentes é essencial para a construção
de programas eficazes de prevenção e intervenção em problemas de
comportamento e aprendizagem na escola.O objetivo deste trabalho é caracterizar, a partir da literatura, as especificidades da relação entre família e escola no processo de ensino-aprendizagem das
crianças e adolescentes em idade escolar.
Como objetivos específicos, destacamos:
1) Identificar, na literatura, as contingências do processo
ensino-aprendizagem específicas dos contextos familiar e
escolar.
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2) Destacar os principais fatores de risco e de proteção para
a desadaptação escolar no contexto da relação família-escola.
3) Propor programas de prevenção e de intervenção para a
desadaptação escolar (elaboração de um protocolo de
ações) que considerem meios de incentivar a participação
da família no cotidiano escolar dos filhos estudantes na
Educação Básica.
2. METODOLOGIA
Trata-se de um estudo qualitativo de caráter exploratório.
Foi realizada busca bibliográfica nas bases de dados indexadas e,
a partir dela, revisão da literatura científica relacionada ao tema,
apontando as principais contribuições à área. Recuperamos artigos
de revistas científicas publicados nos últimos dez anos. Tendo por
base o material recolhido, tecemos reflexões acerca das contingências do processo ensino-aprendizagem relacionadas aos aspectos
familiares. Os dados recolhidos foram divididos em categorias temáticas para melhor caracterização. A partir dos achados, propusemos um protocolo de ações para incentivar a participação da família
nos programas de prevenção e intervenção à desadaptação escolar.
3. DESENVOLVIMENTO
Família e escola como contextos do desenvolvimento humano
A família é um núcleo de pessoas, unidas por laços múltiplos,
que estão moral, material e reciprocamente interligadas, durante
gerações, em determinado lugar e tempo. É a estrutura básica da
sociedade, mas, por ela, também é afetada, pois é da sociedade que
a família recebe cultura, ideologia e influências diversas (LIMA;
DOMINGUES, 2007). A família é o primeiro ambiente de socialização do indivíduo, é a matriz da aprendizagem humana. Tem forte
influência e impacto sobre o comportamento dos indivíduos. Por
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isso, é a principal mediadora de padrões, modelos e influências culturais. Mas não á a única (DESSEN; POLONIA, 2007).
O conceito de família se transformou ao longo do tempo devido a mudanças de esferas diversas (sociais, culturais, econômicas, religiosas, políticas, tecnológicas etc.). Assim, tais alterações
na composição e na dinâmica familiar mudaram, também, as formas como a participação familiar pode interferir no desempenho
das crianças em idade escolar (LIMA; DOMINGUES, 2007).
Na escola, são priorizadas as atividades educativas formais.
Mas é preciso ter clareza de que, além de um espaço de aprendizagem, a escola é também um importante contexto de desenvolvimento. Escola e família são, em primeira instância, contextos
privilegiados do desenvolvimento humano. São responsáveis conjuntamente pela construção e transmissão do conhecimento. Por influenciarem a formação do cidadão, compartilham, ainda, funções
políticas e sociais (DESSEN; POLONIA, 2007).
Desse modo, fica evidenciado, na literatura, que o conceito de família é dinâmico e cultural e historicamente determinado.
Assim, a expectativa sobre os papéis a serem desempenhados na
família no tocante à educação formal das crianças e sobre os objetivos da instituição escolar também são próprios para cada tempo e
cultura. Na atualidade, é importante repensar quais são as funções
de cada um desses atores no desenvolvimento infantil e, sobretudo,
que tais funções são complementares. Família e escola participam
ativa e diretamente do desenvolvimento das crianças, em todos os
aspectos que ele engloba.
Determinantes familiares do processo ensino-aprendizagem
A família é o primeiro núcleo social do qual a criança participa. É na família, portanto, que ela vai começar a construir as suas
aprendizagens (BRAGA; SCOZ; MUNHOZ, 2007).
Diversos fatores influenciam a aprendizagem de uma criança. Há variáveis próprias do ambiente familiar (envolvimento dos
pais na vida escolar, ambiente educacional no lar), da escola (maEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 97-112, jan./dez. 2019
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nejo em sala de aula, quantidade e qualidade de ensino, interações
professor-aluno e clima da sala de aula) e da própria criança (sua
metacognição, estratégias de autorregulação, autocontrole e estratégias para facilitar a generalização de conceitos) envolvidas no
processo ensino-aprendizagem (FERREIRA; BARRERA, 2010).
Não existem situações determinantes ou causa única para os problemas de aprendizagem. A família não determina o problema de
aprendizagem (causalidade linear), mas, se compreendemos que o
aprender também está relacionado ao afeto, é claro que ela participa
da produção do sucesso ou do fracasso escolar, visto que é nos vínculos primeiros (mãe-filho-irmãos) que a afetividade toma forma,
tem sua matriz. Tem-se, conquanto, que, independentemente das
causas, o fator familiar é fundamental na manutenção ou resolução
do problema (BRAGA; SCOZ; MUNHOZ, 2007). Variados fatores
de risco – sobrepostos – podem estar associados à dificuldade de
aprendizagem infantil: conflitos familiares, violência, maus tratos
familiares e pobreza são alguns dos fatores relatados por Mazer,
Bello e Bazon (2009).
O ajustamento do indivíduo aos diferentes contextos sociais
dos quais participa pode ser potencializado pela presença, nesses
contextos, de membros da família com os quais tiver laços afetivos
fortes. O apoio e a presença dos pais, por exemplo, podem ajudar a criança a desenvolver repertórios comportamentais saudáveis
para enfrentar situações do cotidiano escolar, nos níveis cognitivo,
emocional e social. Não obstante, se os laços familiares não forem
bem estabelecidos ou se a presença do familiar for fator ansiogênico – por exemplo, por conta de estresse parental, insatisfação ou
incongruência nas atitudes dos pais etc. – podem dificultar o desenvolvimento e promover problemas de ajustamento social nas crianças (DESSEN; POLONIA, 2007). Assim, não basta a presença da
família na escola para garantir um desenvolvimento adequado da
criança no ambiente escolar, mas é necessário assegurar que essa
presença seja de qualidade.
O envolvimento dos pais está relacionado ao tempo e recursos
investidos na educação dos filhos. Ajudar nas lições de casa, perguntar sobre a escola e supervisionar a atividade escolar dos filhos,
monitorar amizades e saídas, ler para a criança e ouvir a sua leitura
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e fornecer recursos emocionais a fim de desenvolver na criança
um senso de competência são algumas condutas relacionadas ao
envolvimento familiar no processo ensino-aprendizagem. Destaca-se, ainda, que as expectativas dos pais também afetam o desempenho dos filhos na escola: as crenças dos pais sobre as capacidades
das crianças, quando negativas, diminuem a motivação delas para
aprender, impactando de modo negativo a experiência escolar e os
resultados obtidos pelos filhos (FERREIRA; BARRERA, 2010).
As experiências vividas em família, a importância que os pais dão
para o sucesso acadêmico dos filhos e as expectativas que eles apresentam (mesmo tendo eles próprios pouco contato com o mundo
cultural) interferem na qualidade da resposta da criança ao processo formal de educação (LIMA; DOMINGUES, 2007). Crianças
com baixo rendimento acadêmico tendem, segundo a literatura, a
apresentar um ambiente familiar com mais adversidades, condições
mais precárias de vida e menos conforto (OLIVEIRA; KOTELL,
2016). Mazer, Bello e Bazon (2009) reforçam que as dificuldades
de adaptação escolar aumentam a vulnerabilidade da criança para
a inadaptação social, particularmente quando o ambiente familiar
apresenta adversidades diversas: problemas de relacionamento, falhas parentais relacionadas à supervisão, ao monitoramento e ao suporte dos filhos, pouco investimento dos pais no desenvolvimento
infantil, modelos adultos de agressividade e recorrência de práticas
punitivas de educação.A Psiquiatria e áreas afins já comprovaram
que a qualidade dos cuidados recebidos na família nos primeiros
anos de vida impacta a saúde mental dos indivíduos ao longo de
todo o seu desenvolvimento (BRAGA; SCOZ; MUNHOZ, 2007).
Ferreira e Barrera (2010) destacam que, já na Educação Infantil,
é possível constatar associações entre aprendizagem dos alunos e
aspectos da vida familiar, particularmente no tocante à disponibilidade de objetos culturais (livros, revistas, HQs etc.) e brinquedos
e a duração e frequência do convívio dos filhos com seus pais. As
autoras encontraram relações, ainda, entre o nível de escolaridade
das mães e o desempenho acadêmico de seus filhos.
Braga, Scoz e Munhoz (2007) citam a questão da alteridade e
da autoria de pensamento na família como importante componente
facilitador ou não da aprendizagem. Para essas autoras, a falta do
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comportamento alteritário é característica de famílias que colaboram com a produção de problemas de aprendizagem nas crianças.
Tais famílias entendem as diferenças (de comportamento, de opinião) a partir da agressão, mal querer ou do ódio. Famílias promotoras da autoria de pensamento, por outro lado, procuram buscar e
valorizar as diferenças e têm características marcadamente alteritárias: permissão, possibilidade e promoção de escolha por parte de
quem aprende diferente das de quem ensina etc. Nestes contextos
familiares, a diferença é vivenciada a partir de afetos positivos, não
como um ataque ao outro; é possível opinar e discordar sem gerar
conflitos. Segundo as autoras, tais características geram espaços
de autonomia de pensamento, o que favorece um relacionamento
saudável entre criança e aprendizagem. A criança é estimulada a
realizar experiências e ter a satisfação de conseguir realizá-las por
si mesma, assim, se reconhece como autora da sua produção, desenvolve confiança na própria habilidade pensante e autoestima,
essenciais para o aprendizado sadio.
Lima e Domingos (2007) destacam, ainda, a importância da
aprendizagem por modelação na família. Tais autores afirmam que
a aprendizagem pelos exemplos familiares e ao longo da vida certamente se fará presente em toda a trajetória da criança – estando ela ou não matriculada em uma instituição formal de ensino.A
qualidade do vínculo familiar pode influenciar o processo ensino-aprendizagem na criança na medida em que experiências vividas
em família dão tom à identidade/personalidade dos indivíduos, o
que se reflete nas mais diversas situações da vida. Por exemplo,
pais extremamente coercitivos e punitivos podem gerar, nos filhos, insegurança e problemas de vinculação (com outras crianças,
com professores etc.). Foi averiguado, também, por exemplo, que
a qualidade da relação mãe-criança é transportada para outros relacionamentos sociais – na escola, no grupo de amigos (DESSEN;
POLONIA, 2007).
Tradicionalmente, a mãe é a principal responsável por acompanhar a criança em seus afazeres escolares, considerando todos os
tipos de atividades. A supervisão da lição de casa quase sempre é
exercida com exclusividade pela mãe. O pai, quando participa da
vida escolar do filho, costumeiramente se envolve em tarefas do
Ensaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 97-112, jan./dez. 2019

105

tipo: avisar a criança do horário de ir para a escola, supervisionar o
estudo dela para a prova, acompanhar notas e frequência (ROLFSEN; MARTINEZ, 2008).
Lima e Domingues (2007) comentam que a inserção da mulher no mundo do trabalho, por exemplo, é um dos fatores da contemporaneidade que afetaram a experiência escolar das crianças.
Por muito tempo, foi objeto de referência para as crianças o papel da mãe como educadora. Com as novas exigências sociais e a
necessidade de se obter um maior orçamento familiar, mãe e pai
passaram a se ausentar do acompanhamento da vida escolar dos
filhos que, ora permanecem sob os cuidados de pessoas estranhas
à convivência dos membros da casa, ora têm por babá a televisão
ou, ainda, acolhidos pela rua, têm, nela, espaço de “deseducação”.
Ressalta-se que tal fenômeno contribuiu, ainda, para que a vida escolar das crianças se inicie cada vez mais cedo, a partir do que
podemos questionar se a institucionalização precoce tem efeitos
(positivos ou negativos) sobre o desenvolvimento e a escolarização
do indivíduo.
Para que haja participação efetiva da família na vida escolar da criança não é necessário estabelecer um educador familiar
– alguém da casa responsável por acompanhar a criança em suas
atividades escolares. Ao contrário, o ideal é que todos os familiares
próximos, de acordo com as suas possibilidades, possam cooperar
para o desenvolvimento infantil no que diz respeito à aquisição de
habilidades, de conteúdo escolar e na percepção da criança do valor
dado ao estudo dentro do grupo familiar (LIMA; DOMINGUES,
2007).
A presença da família no processo educativo das crianças e
adolescentes claramente é fator decisivo para o sucesso. É interessante observar que o auxílio dos pais não está atrelado ao fato de
eles próprios terem conhecimento acadêmico formal, mas, sim, à
qualidade dos vínculos e práticas educativas adotadas na família.
Os adultos significativos, quando demonstram real interesse pelo
processo de ensino-aprendizagem das crianças, a estão incentivando a se esforçar para apresentar resultados cada vez melhores.Além
disso, é gritante na literatura que os principais determinantes do
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processo ensino-aprendizagem não são da ordem da cognição, mas
da afetividade, da qualidade das relações humanas estabelecidas
ao longo da vida, do vínculo formado entre pais e filhos e entre
as crianças e as instituições sociais (entre as quais se encontra a
escola).
Contingências da relação família-escola
A integração família-escola é um desafio para a prática profissional (DESSEN; POLONIA, 2007). Ferreira e Barrera (2010)
apontam que é preciso ter dileta cautela no estudo das relações
família e escola para não adotar posições extremas que ou isentem a família de responsabilidade pelo aprendizado das crianças
ou a culpem totalmente pelos problemas no desempenho escolar
do aluno.O estudo das relações entre fatores da família e a escolarização das crianças se intensificou nas décadas de 50 e 60. Na
década de 60, particularmente, além de variáveis socioeconômicas,
passou-se a pesquisar, também, influências da dinâmica familiar
sobre o desempenho dos estudantes. A Psicologia brasileira, na década de 70, difundiu diversos trabalhos associando o fracasso escolar de crianças provenientes de famílias de baixa renda com fatores
como “privação”, “deficiência” ou “carência” cultural. Assim, o
estudo das relações família X escola acabou por se tornar um tema
bastante polêmico, complexo e controvertido. A partir da década
de 80, todavia, outros estudos de vertentes mais críticas da Psicologia, assim como de antropólogos e linguistas, criticaram essa
visão, afirmando estar amparada apenas em padrões dominantes de
cultura e em exigências pontuais da escola. Segundo essa linha de
pensamento, existia um caráter ideológico por trás desses primeiros
estudos que, em última instância, tinham por objetivo culpar exclusivamente a criança pobre e sua família pelo próprio insucesso
escolar e retirar do Estado (das políticas públicas) e da escola a sua
responsabilidade. Trata-se de um olhar puramente preconceituoso,
visto que, ainda hoje, não é incomum constatarmos falta de envolvimento familiar e negligência também em famílias bem estruturadas financeiramente (FERREIRA; BARRERA, 2010).
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É importante ressaltar, também, que, corriqueiramente, a relação família-escola é constituída de uma relação unilateral de cobranças de informação. A escola avisa aos pais sobre eventos e reuniões e, em caráter de excepcionalidade, quando busca um contato
mais próximo é para reclamar sobre problemas de aprendizagem ou
mau comportamento dos alunos (FERREIRA; BARRERA, 2010).
O atendimento às necessidades psicológicas, sociais e culturais da criança é feito de maneira mais estruturada na escola do que
em casa, por exemplo (DESSEN; POLONIA, 2007). A partir da inserção da criança na escola, é comum que os pais cobrem dos filhos
uma espécie de “desempenho natural”, um esforço pessoal para a
aprendizagem, atribuindo à criança a responsabilidade quase que
total por “ir bem na escola”. Diante da situação de um desempenho
insuficiente por parte dos filhos, alguns pais tendem a colocar na
criança a “culpa” pelo insucesso. Rotulações são recorrentes e aparecem em falas como “esse menino é preguiçoso” ou “ela é lerdinha
pra aprender, como eu também era na minha época” (LIMA; DOMINGUES, 2007). Crianças que não apresentam bom desempenho
escolar sofrem certa pressão por parte da rede de pessoas significativas em suas vidas – na família e na sociedade (MAZER; BELLO;
BAZON, 2009).
A partir desses achados, fica evidente que, ao pensar as contingências da relação família e escola, precisamos ter sempre em
consideração dois pontos. Primeiro, toda a análise que já foi realizada sobre tal relação foi sempre feita a partir da escola e, muitas
vezes, infelizmente, a partir de um olhar preconceituoso e com um
viés de culpar a família pelos problemas no desenvolvimento infantil. Depois, não podemos perder de vista que tal relação, para além
das pesquisas e teorias, é constituída no dia a dia, ou seja, é a partir
da interação escola-família e das suas nuances que vamos determinar novas práticas e embasar reflexões e teorias.
Promoção da integração família-escola
Observa-se que os professores tendem a demonstrar preocupação com o resultado acadêmico insatisfatório de seus educandos,
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e muitos associam tal quadro a pouca ou nenhuma participação dos
pais e famílias na vida escolar dos filhos (LIMA; DOMINGUES,
2007). É objetivo da escola também a educação das famílias, dando-lhes informações sobre a educação infantil, o desenvolvimento
humano, além de oferecer apoio psicológico frente às adversidades
vivenciadas (SILVEIRA; WAGNER, 2009).
Quando chamados pelos professores para conversar sobre
seus filhos, diante de rendimento escolar insatisfatório, alguns pais
julgam procedentes as observações dos professores, mas, em boa
parte das vezes, justificam não ser possível alterar o ritmo de vida
que a família leva para acompanhar mais de perto a educação dos
próprios filhos (LIMA; DOMINGUES, 2007).
Oliveira e Kotell (2016) destacam a necessidade da construção, pela escola/professores, de estratégias de ensino que extrapolem o nível técnico e que foquem aspectos emocionais da
aprendizagem e demandas atitudinais. Para que haja aprendizagem
significativa, o evento educativo precisa ser precedido e acompanhado de experiências afetivas.
As lições de sala de aula precisam estar articuladas com o cotidiano das casas das famílias das crianças para que o aprendizado
seja verdadeiramente significativo (OLIVEIRA; KOTELL, 2016).
Os professores devem conhecer e ter informações quanto à vida
familiar de seus alunos, pois isso propicia a eles a oportunidade
de melhor orientar os pais sobre a educação das crianças e sobre o
desenvolvimento e a vida psíquica delas (SILVEIRA; WAGNER,
2009). Os professores podem empregar experiências que os alunos
têm em casa a favor da aprendizagem. Competências imprescindíveis ao letramento, por exemplo, podem ser estimuladas a partir da
utilização de vivências de casa dos alunos relacionadas à leitura e
à escrita. O oposto também é verdadeiro: pais podem utilizar-se,
em casa, dos conhecimentos adquiridos pelos filhos no ambiente
escolar (DESSEN; POLONIA, 2007).
A transição para o Ensino Fundamental corresponde a um
momento muito especial da vida da criança, tempo de mudanças
múltiplas e simultâneas, o que requer dela estratégias elaboradas de
adaptação. Programas que visem preparar a criança e a família para
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essa transição devem ser incentivados e implementados como medida preventiva contra a desadaptação escolar (ROLFSEN; MARTINEZ, 2008).
Rolfsen e Martinez (2008) narram a experiência de uma intervenção no contexto de um Programa Psicopedagógico de Orientações a Pais (PPOP), que visava orientar as famílias de crianças
com dificuldades de aprendizagem do Ensino Fundamental sobre
a escolarização delas e de como poderiam ajudá-las no processo
de adaptação escolar. O Programa mostrou-se satisfatório quanto
à forma e ao conteúdo e, de acordo com o relato dos participantes,
foi importante para que refletissem e se organizassem melhor para
participar ativamente do processo ensino-aprendizagem de seus filhos, auxiliando-os em suas dificuldades e estando presentes mais
intimamente no ambiente escolar.É preciso ter cuidado, porém,
para que as estratégias de orientação aos pais realizadas pela escola
não sejam encaradas como intromissão na vida das famílias. Atitudes revestidas de paternalismo ou encaradas pelas famílias como
“de especialistas” não tendem a favorecer a relação família-escola
(SILVEIRA; WAGNER, 2009).
A escola pode investir no fortalecimento dos órgãos de participação comunitários, a fim de incentivar e melhor aproveitar a
presença da família na instituição de ensino – associações de pais e
mestres, conselho escolar etc. podem ser caminhos para estreitar a
relação família-escola (DESSEN; POLONIA, 2007).
É importante, assim, pressupor uma articulação das finalidades das instituições família e escola. A família deve apresentar participação efetiva ao longo da vida escolar das crianças, cooperando
seja no cumprimento das regras e normas da escola, seja no respeito
para com toda a sociedade. Ao mesmo tempo, a família espera que
a escola continue a formação do processo educacional das crianças no tocante a princípios éticos e morais, ao desenvolvimento de
habilidades e competências e à assimilação de conteúdos sociais e
culturais (LIMA; DOMINGUES, 2007).
Devem ser implementadas políticas públicas com o intuito
de aproximar família e escola, reconhecendo suas especificidades
nos processos de desenvolvimento e aprendizagem, não apenas dos
Ensaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 97-112, jan./dez. 2019

110

alunos, mas de todas as pessoas envolvidas com eles (ROLFSEN;
MARTINEZ, 2008). Mazer, Bello e Bazon (2009) insistem que
ações preventivas envolvendo a criança e o seu ambiente familiar
são prioritárias para assegurar o desenvolvimento positivo e a adaptação escolar em crianças e adolescentes.
O determinante primário do desempenho escolar é o componente afetivo (emoções, atitudes, interesses, motivações) (OLIVEIRA; KOTELL, 2016). Nesse contexto, a participação da família na
escola, mais que colaborar com a aquisição, por parte do aluno, de
conhecimento acadêmico, serve para realizar uma integração melhor da vida escolar da criança com seus próprios afetos e crenças,
o que incide positivamente sobre o desenvolvimento do indivíduo
ao longo de toda a sua trajetória.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É de suma importância, conforme reitera a literatura, que a
escola proponha meios de estreitar as relações com a família dos
educandos, visto que a participação desta no contexto educacional
é fator de proteção à desadaptação escolar.
Assim, faz-se necessário destacar algumas possibilidades de
intervenção que possam ser operacionalizadas pela competência
escolar, em primeira via, visto ser esta a instituição que possui mais
recursos e preparação para tomar iniciativas no sentido de melhorar
a relação família X escola.
É importante que a escola amplie a sua articulação com a rede
de apoio psicossocial, particularmente, com os Conselhos Tutelares
e com os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), a
fim de mapear as especificidades das famílias atendidas em conjunto por esses equipamentos e responder mais assertivamente às
suas necessidades. Destaca-se aí o encargo de tais equipamentos
de promover ações conjuntas particularmente para intervir junto a
questões de vitimização infantil, negligência e violência doméstica.
É positivo intensificar ações que gerem espontaneamente a
aproximação da família com a escola, especialmente a partir de
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atividades que promovam o desenvolvimento infantil de forma
global, não apenas no tocante à aquisição de conteúdo. Programas
como o “Escola da Família” precisam ser estimulados, ampliados
e mais bem planejados para conseguirem realmente despertar o interesse e proporcionar ganhos qualitativos às unidades familiares
participantes.
A formação de professores (as licenciaturas) deve dedicar
maior espaço ao estudo da família sob uma perspectiva multidisciplinar e à preparação do futuro educador para ser promotor e articulador de boas práticas.
Os professores das turmas e, sobretudo, os professores mediadores de conflito devem ter formação específica para melhor lidar
com as famílias dos alunos que apresentam desadaptação escolar.
A intervenção realizada com o aluno e sua família deve trazer esperança aos familiares e consciência dos recursos e responsabilidades
de cada um na resolução dos problemas escolares apresentados pela
criança.V. Associações comunitárias como as Associações de Pais
e Mestres (APM) e os Conselhos Escolares devem ser fortalecidas,
mais bem articuladas e ter suas ações destacadas, visando à promoção de uma real gestão participativa da escola.
É evidente que as possibilidades de ação não se esgotam aí.
O que o presente trabalho almejou foi, a partir das reflexões anteriormente levantadas, tentar apresentar um protocolo de ações que
possam ser utilizadas pelos gestores educacionais no trato com as
famílias das crianças e adolescentes atendidas por suas instituições
de ensino.É certo, não obstante, que família e escola não são entidades estáticas, mas se alteram ao longo do tempo. Novas dinâmicas
familiares exigem novos modelos de escola e de Educação. A contemporaneidade traz à tona demandas e necessidades que outrora
eram desconhecidas e, portanto, negligenciadas. Assim, recorrer à
literatura da área e aos espaços de troca de experiências entre atores
da Educação é essencial para o profissional que deseja conseguir
corresponder positivamente às vicissitudes da infância, da família e
da escola na atualidade.
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As raízes históricas do processo de
secularização e sua implicação na atualidade
Paulo Sergio CARLOS1
Resumo: A sociedade atual passa por um processo de profunda mudança no
que se refere aos valores éticos. Luta pelos direitos humanos, liberdade de
expressão, autonomia do sujeito quanto às suas próprias escolhas; são alguns
dos temas muito presentes nos debates acadêmicos e também nas mídias sociais.
Se antigamente era a religião que normatizava e direcionava o agir humano,
através de rígidas leis e normas morais, na modernidade, surge uma tendência de
estabelecer certa distância dessa esfera para se ter maior autonomia de decisão
quanto aos novos rumos da sociedade. A isso chamamos de secularização.
Uma pesquisa sobre o tema é bastante justificável visto que não estamos num
terreno estável. Há um debate, quando não, um confronto aberto entre os que
defendem a influência dos preceitos religiosos no estabelecimento das leis civis
e na condução da sociedade e aqueles que querem isenção de qualquer discurso
de cunho religioso em relação à ordem social. O objetivo desse trabalho foi
encontrar pistas e chaves de leitura que facilitem uma melhor compreensão
desse complexo processo que é a secularização. Quanto à metodologia utilizada,
trata-se de uma pesquisa bibliográfica, cujos resultados evidenciaram que os
fenômenos sociais observados na atualidade, de forma especial a secularização,
têm como fundamento uma série de transformações ideológicas, políticas e
culturais ocorridos na sociedade, nos últimos séculos. Como conclusão dessa
pesquisa, podemos dizer que a solução para os desafios sociais não está na
polarização entre grupos “ a favor” e “contra” tal norma ou tal comportamento
social, mas na busca de diálogo e respeito entre os vários grupos. O sistema
democrático nos aponta para essa direção.
Palavras-chave: Secularização. Religião. Igreja. Sociedade. Modernidade.
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The historical roots of the secularization
process and its current implications
Paulo Sergio CARLOS
Abstract: Today’s society undergoes a profound process of change in ethical
values. Struggle for human rights, freedom of expression, autonomy of the subject
as their own choices, are some of the themes very much present in academic
debates and also in social media. If, in the past, it was religion that regulated and
directed human action through rigid laws and moral norms, in modernity there is
a tendency to establish a certain distance from that sphere in order to have greater
autonomy in deciding the new course of society. This is called secularization.
A research on the subject is quite justifiable since we are not on stable ground:
there is a whole debate, if not an open confrontation between those who defend
the influence of religious precepts in the establishment of civil laws and in the
conduct of society and those who want exemption of any religious discourse in
relation to social order. The objective of this work was to find clues and keys
of reading that facilitate a better understanding of this complex process that is
the secularization. When the methodology used, it is a bibliographical research
around this theme. Regarding the results, it was quite evident that the social
phenomena observed today, especially secularization, is based on a series of
ideological, political and cultural transformations that have taken place in society
in recent centuries. As a conclusion to this research, we can say the solution to
social challenges is not in the polarization between groups “for” and “against”
such a norm or such social behavior, but in the search for dialogue and respect
between the various groups. The democratic system points us in that direction.
Keywords: Secularization. Religion. Church. Society. Modernity.
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1. INTRODUÇÃO
Separação entre Igreja e Estado, conflitos entre leis civis e
posturas religiosas, fim do ensino religioso nas escolas públicas,
polêmicas em torno da retirada de símbolos religiosas de prédios
governamentais, passeatas e protestos de associações feministas e
grupos GLS (gays, lésbicas e simpatizantes) contra as normas morais da Igreja Católica que não aceitam o aborto, o uso de métodos
contraceptivos, a união homoafetiva. Tudo isso denota um longo e
complexo processo que se desenvolveu ao longo dos últimos séculos e que tomou enormes proporções na atualidade. Estamos falando do processo de secularização.
Por secularização entendemos a dinâmica na qual setores da
sociedade, que antes estavam sob a tutela da Igreja e influenciados
pelo pensamento religioso, fazendo uso da liberdade e da autonomia, elementos característicos do mundo moderno, emancipam-se
das normas e preceitos religiosos.
Diante disso, há toda uma contestação da parte da Igreja que,
perdendo sua influência junto à sociedade, sente-se ameaçada e tolhida na sua pretensa missão de governar os povos a partir dos ditames divinos. Como bem sabemos, a Igreja bem que quis combater
o mundo moderno. Anátemas foram redigidos, pronunciamentos
papais que denunciavam os abusos se multiplicaram, cruzadas para
o ressurgimento de uma neo-cristandade foram organizadas. Porém, como nada disso adiantou, a Igreja teve que se reconciliar com
o mundo moderno; reconheceu a legitimidade e a autonomia das
realidades terrenas, o valor da subjetividade humana, bem como
o progresso dos povos como manifestação da presença do reino
de Deus e auxílio divino junto à humanidade. É isso que observamos nos documentos conciliares do Vaticano II, principalmente na
Constituição dogmática Gaudium et Spes que reflete sobre a relação da Igreja como o mundo moderno.
Para bem compreendermos a secularização, é necessário averiguar os antecedentes do mundo moderno, ou seja, a cosmovisão
medieval que, como sabemos, tinha Deus e os elementos religiosos
como fundamento de tudo que existe. Importa também acompanhar
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as mudanças ocorridas no inicio da modernidade, a natureza do termo secularização e sua influência na sociedade atual.
2. METODOLOGIA
A pesquisa sobre o surgimento, desenvolvimento e a repercussão do processo de secularização, na sociedade atual, foi realizada por meio de revisão bibliográfica de livros e artigo que abordam
a religião do ponto de vista sociológico. Além disso, procuramos
nos atentar ao surgimento e desenvolvimento das novas ideias sobre Deus e a organização da sociedade na época moderna, desde a
perspectiva filosófico-teológica.
3. REVISÃO DA LITERATURA
A cosmovisão medieval
Antes de adentrarmos no tema da secularização propriamente dito, foco central de nossa reflexão, acreditamos ser necessário
esboçar, ainda que de forma sucinta, o panorama sócio-cultural-religioso presente na cristandade medieval, época esta que antecede
as grandes transformações que marcam a modernidade e, consequentemente, o processo de desenvolvimento da secularização no
Ocidente.
Como sabemos, a Idade Média, também conhecida como
Idade das Trevas, numa ótica iluminista, é um período de cerca
de 1.000 anos, que vai da queda do império romano do Ocidente
em 476 d.C., favorecida pelas invasões bárbaras na Europa (godos,
vândalos, hunos, alanos, suevos), ao ano de 1453, quando houve a
invasão da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos.
Em relação ao processo histórico que dará origem àquilo que
denominamos cristandade medieval, uma nova sociedade fundamentada e alicerçada nos ensinamentos da Igreja e do Evangelho,
constatamos que há uma certa ironia nos fatos, uma vez que, foi
nesse período “bárbaro” que, a partir da derrocada de um império
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cristão, fez-se a civilização cristã às mãos de invasores bárbaros.
Apenas para recordar, lembremos que o imperador Constantino, na
segunda década do século IV, foi invertendo a situação da perseguição imperial aos cristãos: restitui-lhes os bens confiscados por Diocleciano, instituiu a liberdade religiosa, fixou a obrigatoriedade do
descanso dominical e, para dissipar as polêmicas teológicas levantadas pelos arianos, convocou em 325 o Concílio de Nicéia. Houve
uma continuidade desse apoio imperial ao cristianismo por parte
do imperador Teodósio quando, já no final do século IV, proibiu
os ritos e cultos pagãos, equiparando-os a crime de lesa-majestade.
Outro elemento de destaque e que chama a atenção é o fato
de que em menos de um século a Igreja passa de perseguida a perseguidora. O herege, inimigo da Igreja, passa a ser considerado inimigo do Estado e recebe as devidas punições pelos seus crimes e
pecados.
Evento que marca definitivamente a aliança entre Igreja e Estado é a coroação, na noite de natal do ano 800, pelas mãos do papa
Leão III, de Carlos Magno, rei dos francos, como imperador do
Sacro Império Romano.
Para melhor compreender a Idade Média, é preciso lembrar
que a cosmovisão medieval é teocêntrica, ou seja, Deus é a origem
e o destino de tudo que existe. Respirava-se o ar do Sagrado em
todos os lados, de modo que a ligação entre o céu e a terra é algo
óbvio e aceito por todos. Isso faz com que o status quo social, a ordem vigente das coisas, seja encarado como vontade de Deus, algo
que não deve ser modificado.
A religião legitima as instituições infundindo-lhes um
status ontológico de validade suprema, isto é, situando-as
num quadro de referência sagrado e cósmico. As construções históricas da atividade humana são olhadas de
um ponto privilegiado que, na sua própria autodefinição,
transcende a história e o homem. Essa legitimação consiste em conceber a ordem institucional como refletindo
diretamente ou manifestando a estrutura divina do cosmo,
isto é, conceber a relação entre a sociedade e o cosmos
como uma relação entre o microcosmo e o macrocosmo.
Tudo “aqui em baixo” tem seu análogo “lá em cima” Par-
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ticipando da ordem institucional, os homens, ipso facto,
participam do cosmos divino (BERGER, 1985, p. 46).

Há toda uma áurea sagrada que perpassa o cotidiano, de forma
que, tanto o sucesso como as adversidades da vida são encaradas
como bênçãos e intervenções divinas, auxilio dos anjos e dos santos
ou malefícios provindos do maior adversário dos homens, o diabo.
Para se proteger do mal ou alcançar os favores divinos, importa se
apoderar da relíquia de algum santo ou fazer muitas penitências.
Nessa perspectiva, a religião e as concepções religiosas ajudam a
manter e compreender a realidade presente, principalmente aquelas
situações ligadas a vida cotidiana e que frequentemente são postas
em dúvidas, como a presença do mal no mundo, o sofrimento dos
justos, a necessidade de submissão às autoridades constituídas.
Para o homem medieval, o mundo é algo organizado e estático, pois segue uma ordem natural pré-determinada por Deus. Nessa perspectiva de instabilidade, como mostra Le Goff (1977), são
estabelecidas as classes sociais medievais dos Oratores, Bellatores,
Laboratores, ou seja, do clero (rezam), dos guerreiros (lutam e defendem a população) e dos trabalhadores (executam trabalhos em
função das outras classes) com tal rigidez que dificilmente ocorrem mudanças ou passagem de membros de uma classe para outra.
No que diz respeito à sociedade, sabemos que a Igreja tem
grande influência, de modo que, passa a ditar, fundamentada na Sagrada Escritura e nos ensinamentos dos grandes teólogos da época,
as regras de comportamento e os fundamentos básicos da vivência
em sociedade.
Com relação à cultura, a Igreja, herdeira da antiga tradição
greco-romana, colocava-se como a grande educadora dos povos,
pois, com a queda do império romano e a invasão dos povos bárbaros na Europa, é a única instituição forte e consistente que pode
levar adiante o processo civilizatório do Ocidente. Os bispos, por
serem pessoas letradas e com vasto conhecimento em várias áreas,
além do trabalho eclesial, também desempenhavam funções burocráticas junto às esferas públicas. Também é pertinente o fato de
que será junto das grandes catedrais e mosteiros medievais que surgirão as primeiras escolas e academias dedicadas ao ensino.
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No campo político-econômico, por causa da aliança entre
Igreja e Estado, há um processo de sacralização do poder temporal,
de forma que a submissão a Deus e à Igreja, sua representante na
terra, é também estendida aos reis e imperadores; por isso, além do
poder temporal, esses passam a exercer também o poder espiritual,
nomeando bispos e interferindo diretamente nos assuntos eclesiásticos.
A autoridade política é concebida como agente dos deuses, ou idealmente até como uma encarnação divina. O
poder humano, o governo e o castigo se tornam, assim,
fenômenos sacramentais, isto é, canais pelos quais forças
divinas são aplicadas à vida dos homens para influenciá-los. O governante fala em nome dos deuses, ou é um deus
e obedecer-lhe equivale a estar em relação correta com o
mundo dos deuses (BERGER, 1985, p. 47).

A Igreja é também uma grande proprietária de terras (advindas de doações de reis, príncipes e outros nobres que abraçaram a fé
cristã); com isso possui grande poder e influência, a ponto de ditar
a condução dos negócios e alianças políticas.
Esse quadro sócio-cultural-religioso da Idade Média irá mudar drasticamente, de modo que, se nesse período a religião, o sagrado, o aspecto religioso da vida se mostra como fator determinante, a modernidade, no intuito de valorizar e elevar a dignidade do
ser humano, colocará esses aspectos da transcendência em segundo
plano, quando não os combaterá como inimigos do progresso e desenvolvimento dos povos.
As mudanças ocorridas no início da modernidade
Após termos contemplado uma visão panorâmica do mundo
medieval, gostaríamos de relembrar as grandes mudanças e transformações ocorridas no inicio da modernidade, mudanças que,
além de marcar época, influenciaram diretamente a secularização
do Ocidente. Apenas a título de síntese da reflexão do tópico anterior, lembremos que, a partir de um fundamento filosófico que
remonta os pré-socráticos, Deus é percebido na Idade Média como
fundamento da ordem do ser e do pensamento, e ambos converEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 113-130, jan./dez. 2019
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gem. Por isso, a ontologia cosmológica corresponde estritamente à
antropológica e dá unidade a todo o Medievo. O homem e o mundo
se compreendem desde Deus que se coloca como fundamento que
respalda a ânsia de felicidades e a busca de certezas do homem e
se homologa como horizonte das realidades das quais fundamenta.
Lembremos ainda que o imaginário religioso é determinante
em toda época medieval e constitui o marco básico para compreender a Modernidade.
O imaginário religioso é determinante do mundo e da vida
medieval e constitui a base de tradições simbólicas e prejuízos constitutivos do pensamento, que nunca podem ser
plenamente tematizados pela consciência reflexiva. Por
isso, as mudanças religiosas têm sua grande importância
como preparação da própria modernidade que toma distância e finalmente rompe com o religioso (ANTONIO
ESTRADA, 2003, p. 71).

Do ponto de vista do pensamento, em relação ao conceito de
Deus, é preciso destacar que a Modernidade rompe com o passado
na medida em que passa a considerar a grande distância entre Deus
e o mundo sensível. Assim, a absoluta liberdade de Deus, o ser
infinito e perfeito, é o contraponto de seu isolamento soberano, já
que não há nada em comum entre Deus e o mundo e não há possibilidade de passar do mundo a Deus. Começam a se perfilarem as
problemáticas da consciência autônoma, que duvida e busca certezas em um mundo cuja ordem racional parece questionável. Nesse
sentido, é preciso destacar a proposta cartesiana do Deus escondido (desconhecido) e soberano (não limitado pela razão ou mundo).
Esta crescente autonomia da razão, assim como a problematização
da relação entre Deus e o homem, é o que marca a aproximação da
época moderna.
Em relação ao campo religioso, sabemos que a Reforma
Protestante, com seu interiorismo, sua crítica à pura razão e sua
dinamicidade emancipadora, passando da fé medieval na autoridade para a autoridade da fé, contribui também para a autonomia
da consciência do sujeito frente à teologia natural e a autoridade
religiosa.
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Quando Lutero afirma na Dieta de Worms que só está
disposto a retratar-se de suas afirmações se pudesse ser
convencido com argumentos tirados das Escrituras ou
com simples evidência da razão, está colocando a base do
subjetivismo moderno e dos direitos da consciência (ANTONIO ESTRADA, 2003, p. 72).

É preciso dizer também que, através do slogan “s” da “Sola
Fide, Sola Scriptura”, escondem-se os germes do individualismo
posterior que leva à livre interpretação subjetiva da Escritura e ao
livre exame, elementos que se contrapõem à tradição oficial e à
interpretação institucional. Tudo isso origina e dá fundamento a
novos caminhos que buscarão a salvação à margem das seguranças que ofereciam a institucionalidade eclesiástica (Igreja Católica
Apostólica Romana).
Ainda em relação à área do conhecimento, temos que recordar que, de um teocentrismo radical presente em toda a Idade Média, passamos, na Modernidade, para um antropocentrismo exacerbado em que, seguindo as idéias humanistas da era renascentista, o
“homem” se torna referência e medida de todas as coisas.
As ciências naturais também se colocarão como palco de
conflitos acirrados entre Igreja e Ciência e entre fé e razão. Contrariamente à concepção religiosa clássica do Geocentrismo (a terra é
o centro do universo), teremos o caso de Copérnico e Galileu que,
por defenderem a teoria do Heliocentrismo (o sol é o centro do universo), serão condenados pelas instâncias eclesiásticas a ponto de
serem julgados nos tribunais inquisitoriais.
No campo econômico, ainda focalizando as mudanças advindas da Reforma Protestante e que marcaram muito a Modernidade,
precisamos compreender a nova perspectiva em relação ao trabalho
e à aquisição de bens materiais. Em “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”, o sociólogo Max Weber (2012) afirma que
há uma estreita ligação entre o pensamento religioso protestante de
linha calvinista e o desenvolvimento capitalista presente na Modernidade. Na ótica calvinista, diferentemente da cosmovisão medieval que via o trabalho como castigo divino imposto ao homem e o
lucro e usura com pecado grave, o trabalho é uma vocação a que o
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homem é destinado. Por meio dele, Deus é glorificado e a aquisição
dos bens materiais é um sinal das bênçãos divinas sobre o eleito.
É verdade que a utilidade de uma vocação, e sua conseqüente aprovação aos olhos de Deus, é medida primeiramente em termos morais e depois em termos de importância dos bens por ela gerados para a comunidade. A seguir,
porém, e em termos práticos acima de tudo, pelo critério
mais importante da lucratividade do empreendimento. De
fato, se Deus, cujas mãos os puritanos viam em todas as
ocorrências da vida, aponta para um de seus eleitos uma
oportunidade de lucro, este deve segui-la como propósito,
de modo que, um cristão de fé deve atender a tal chamado
tirando proveito da oportunidade (WEBER, 2012, p. 127).

Nessa nova perspectiva, o trabalho humilde que não gera lucro, a pobreza voluntária como manifestação do ascetismo cristão,
marcas do Medievo, caem por terra. Aliás, o ócio e a opção pela
pobreza são considerados pecados e delitos sociais.
Querer ser pobre era o mesmo que querer ser doente; era
reprovável em relação à glorificação do trabalho e derrogatório quanto à glória de Deus. Especialmente a mendicância por parte dos que estão aptos para o trabalho não é
apenas um pecado de indolência, mas também uma violação, segundo as próprias palavras do apóstolo, do dever de
irmandade (WEBER, 2012, p. 127).

A área política também passou por várias mudanças na Modernidade. Devido às grandes disputas que foram ocorrendo ao
longo dos séculos entre Igreja e Estado pelo controle social, ocorreu um gradual distanciamento de ambos. A Igreja, por meio dos
decretos papais da época, colocava-se como a verdadeira e única
autoridade a ser respeitada tanto em relação ao campo espiritual
quanto ao temporal. Os reis e príncipes, conscientes de seu papel
na condução dos povos a eles confiados, já não dependiam do aval
da Igreja quanto aos assuntos políticos. Aliás, nessa disputa pelo
poder, muitos governantes se tornaram personalidades célebres da
história por investirem contra a Igreja e seus representantes, tomando terras e destituindo lideres eclesiásticos de seus cargos.
A Igreja já não tinha tanta influência junto às nações. Caso
exemplar é o dos reinos alemães que, ao aderir ao protestantismo,
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rompem com a tutela eclesiástica sobre as nações, que perdurava
por séculos.
Outro fato que marca a política moderna é a desacralização
do poder temporal. O rei, o príncipe, já não é mais visto como um
representante de Deus. Ele não governa a partir de uma concessão
divina, mas, a partir do poder dado pelo próprio povo. Nessa nova
perspectiva, para uma maior liberdade e autonomia do homem, juntamente com o confronto com a Igreja, as Monarquias serão alvos
de ataques. É esse o fundamento, e o propósito das revoluções sociais, especialmente a mais destacada de todas, a Revolução Francesa de 1789.
Secularização: o que vem a ser isso? Inimiga ou fruto do próprio cristianismo?
Depois de percorrermos os períodos históricos da Idade Média e Idade Moderna, finalmente vamos adentrar ao tema propriamente dito da secularização. Mas, o que vem a ser a secularização? É o mesmo que secularismo? Outra pergunta pertinente é se
a secularização é algo externo e contrário ao cristianismo ou fruto
do próprio processo de cristianização da sociedade. Com o intuito
de responder essas e outras questões, queremos desenvolver nossa
reflexão.
O termo secularização é uma história um tanto aventurosa.
Foi usado originalmente na esteira das guerras de religião, para indicar a perda do controle de territórios ou propriedades por parte
das autoridades eclesiásticas. Secularização e, mais ainda seu derivado secularismo, é empregado como conceito ideológico altamente carregado de conotações valorativas tanto positivas como
negativas. É bom lembrar que secularização não é a mesma coisa
que secularismo. O secularismo pretende construir um mundo sem
Deus, é uma mundivisão atéia. A secularização, por sua vez, quer
somente tratar as coisas desse mundo conforme suas leis próprias
(científicas, econômicas).
Em círculos anticlericais e progressistas, quando se fala de
secularização pretende-se descrever o fenômeno da libertação do
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homem moderno da tutela da religião, ao passo que, em círculos
ligados às igrejas tradicionais, tem sido combatido como “descristianização”, “paganização” e termos equivalentes.
A título de síntese, poderíamos dizer que, por secularização
entendemos o processo pelo qual setores da sociedade e da cultura
são subtraídos à dominação das instituições e símbolos religiosos.
Na história ocidental moderna, a secularização manifesta-se na retirada das igrejas cristãs de áreas que antes estavam sob seu controle
ou influência; separação da Igreja e do Estado, expropriação das
terras da Igreja, ou emancipação da educação do poder eclesiástico,
por exemplo.
Quando se trata da cultura e dos símbolos, todavia, afirmamos implicitamente que a secularização é mais um processo socioestrutural. Ela afeta a totalidade da vida cultural e da ideação e pode
ser observada no declínio dos conteúdos religiosos nas artes, na
filosofia, na literatura e, sobretudo, na ascensão da ciência, como
uma perspectiva autônoma e inteiramente secular, do mundo.
Em relação a isso que acabamos de dizer, a Reforma Protestante se coloca como fator determinante no desenvolvimento do
processo de secularização, na medida em que, optando apenas pela
“Sola Scritura” como meio de salvação, esvazia todo o universo
simbólico-religioso da época por meio da negação dos sacramentos, da mediação dos santos, da oração pelos mortos, do sacrifício
da missa, etc.; é o que denominamos “desencantamento do mundo”. Abolindo as mediações, o protestantismo rompe a continuidade, corta o cordão umbilical entre o céu e a terra, e assim atira o
homem de volta a si mesmo de uma maneira sem precedentes na
história.
Já que nada restou entre um Deus radicalmente transcendente e um mundo humano radicalmente imanente exceto
esse único canal (Sola Scritura), quando este submergiu na
implausibilidade deixou uma realidade empírica na qual,
verdadeiramente “Deus está morto” (BERGER, 1985, p.
125).
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Essa realidade tornou-se, tanto no pensamento quanto na
ação, receptiva à penetração sistemática e racional, que associamos
à ciência e à tecnologia moderna.
Um céu onde não há mais anjos está aberto à intervenção do astrônomo e, eventualmente, do astronauta. Pode-se sustentar, pois, que o protestantismo funcionou como
um prelúdio historicamente decisivo para a secularização,
qualquer que tenha sido a importância de outros fatores
(BERGER, 1985, p. 125).

No que concerne ao lado subjetivo da secularização, dizemos
que, assim como há uma secularização da sociedade e da cultura,
também há uma secularização das consciências. E isso se deve à influência do pensamento dos assim chamados “mestres da suspeita”,
a saber, Marx (2013), Freud (2010) e Nietzsche (2012).
Para Marx (2013, p. 65), a religião – e aqui tomamos no sentido tradicional – é “[...] uma superestrutura, reflexo necessário das
condições econômicas e sociais”. Caindo a infraestrutura capitalista, que a gerou, a religião definhará por falta de chão.
Freud (2010) situa a religião no plano psicológico, como um
reflexo da tendência psíquica. Trata-se de nada mais que uma sublimação da libido, sem maior objetivo real.
Quanto à ideia de Deus, ouvimos em praça pública o grito
de Nietzsche (2012, p. 77) ao exclamar: “Deus está morto! Nós o
matamos!” O assunto, naquela época, não teve grande repercussão.
Mas, no século XX, tornou-se famoso, dando inclusive nome a uma
nova teologia. Em relação a essa idéia, muitos autores dizem que a
morte de Deus não é um acontecimento a celebrar, mas um fato cultural: numa sociedade, na qual a religião adquiriu valor em si mesma, o Deus transcendente da tradição cristã já não tem importância.
Para simplificar nossa fala, poderíamos dizer que o Ocidente
moderno tem produzido um número crescente de indivíduos que
encaram o mundo e suas próprias vidas sem o recurso às interpretações religiosas.
Embora a secularização possa ser vista como um fenômeno
global das sociedades modernas, sua distribuição entre elas não é
uniforme. Cada grupo da população tem sido atingido de modo diEnsaios & Diálogos, Rio Claro, v. 12, n. 1, p . 113-130, jan./dez. 2019
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ferente. Assim, descobre-se que o impacto da secularização tende
a ser mais forte em homens do que nas mulheres, em pessoas de
meia idade do que nas muito jovens ou idosas, nas cidades do que
no campo, em classes diretamente vinculadas à moderna produção
industrial (classe trabalhadora) do que nas ocupações mais tradicionais (artesãos e pequenos comerciantes), em protestantes e judeus
do que em católicos.
Pelo menos no que concerne à Europa, é possível dizer com
alguma segurança, com base nesses dados, que a religiosidade ligada à Igreja é mais forte nas áreas marginais da sociedade industrial
moderna, tanto em termos de classes marginais, quanto em termos
de indivíduos. Por isso, podemos dizer que há uma estreita ligação
entre o processo de secularização e a economia industrial-capitalista em expansão. Naquelas regiões do mundo ocidental em que a
industrialização assumiu formas socialistas de organização, o principal fator determinante da secularização continua a ser a proximidade dos processos de produção industrial com seus concomitantes
estilos de vida. É claro que, nesse âmbito, os Estados Unidos é uma
exceção. Lá as igrejas ainda ocupam uma posição simbólica mais
central, mas se pode argumentar que elas têm conseguido manter
essa posição por terem-se tornado elas próprias altamente secularizadas. Podemos lembrar aqui o fenômeno das igrejas-eletrônicas
que tem crescido nas últimas décadas.
Mas ainda há um ponto a ser considerado: a relação entre a
tradição religiosa ocidental e a secularização. Não é nova a suspeita
de que deve haver alguma conexão básica entre o cristianismo e o
caráter do mundo ocidental moderno. Seguindo a linha de pensamento de Weber (2012) o mundo moderno é interpretado como a
mais alta realização do espírito cristão. Ao contrário disso, vemos
alguns pensadores como por exemplo Nietzsche (2012) que analisa
o cristianismo como o principal fator patogênico responsável pelo
suposto estado lastimável do mundo moderno. Acreditamos que a
plausibilidade dessas idéias depende muito do ponto de vista e dos
argumentos utilizados por cada seguimento. Sendo assim, ambas as
correntes podem conter verdades e erros em seus discursos no que
concerne a influência do cristianismo no mundo moderno.
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Mundo secularizado e posturas religiosas
Cabe agora uma palavra sobre a secularização na sociedade
atual. Sabemos que os paradigmas mudaram, a forma de conceber a realidade mudou, a vida em sociedade seguiu novos rumos.
Palavras como subjetivismo, hedonismo, niilismo, autonomia do
sujeito, liberação sexual, respeito às diferenças são marcas do nosso tempo. E a religião? Continua mantendo seus fundamentos e
padrões clássicos ou também passou por um processo de mutação?
É sobre isso que queremos falar nesse tópico.
A religião não deixou de existir, como previam os sociólogos
dos últimos séculos, mas perdeu consideravelmente sua influência
social. Mesmo assim, temos que admitir que as crenças religiosas
continuam sendo forças poderosas e motivacionais na vida de muitas pessoas, mesmo que essas não queiram prestar um culto formal
dentro das estruturas da igreja tradicional. É de se notar que nas últimas décadas cresce o número de pessoas que mantêm uma crença
em Deus ou numa força superior, mas praticam e desenvolvem sua
fé fora das formas institucionalizadas de religião.
Outro ponto a ser considerado é que, se diminui o número
de fieis na Igreja Católica, isso não ocorre com outros grupos religiosos como muçulmanos, hindus, judeus, evangélicos e cristãos
ortodoxos, em que há uma participação ativa e dinâmica.
Chama atenção também o fato de que há poucas evidências
do processo de secularização em sociedades não ocidentais como
no Oriente Médio, Ásia, África e Índia. Aliás, o fundamentalismo
islâmico se coloca como elemento que se contrapõe e desafia a ocidentalização e a secularização.
O sociólogo Anthony Giddens (2012) é enfático ao afirmar
que o processo de secularização não está ligado às religiões como
um todo, mas às igrejas tradicionais.
Parece claro que, como conceito, a secularização é mais
proveitosa para explicar as mudanças ocorridas nas igrejas
tradicionais atualmente – tanto em termos de declínio de
poder e influência quanto em relação aos processos internos de secularização que afetam, por exemplo, o papel das
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mulheres e dos homossexuais. As forças modernizadoras
da sociedade como um todo estão sendo sentidas em muitas instituições religiosas tradicionais (GIDDENS, 2012,
p. 505).

Mas, mesmo dentro desse seguimento, há enorme gama de
variantes, visto que, se percebemos uma fuga de fiéis das comunidades religiosas tradicionais, tanto católicas como protestantes,
o mesmo não ocorre no mais novo ramo que é o do tipo neopentecostal. Essa ala cresceu bastante nas últimas décadas e seu suposto
“sucesso” se dá por causa da grande mutação que passou, tanto no
seu discurso como na sua abordagem fundamentalmente intimista
e emotiva, o que corresponde com as tendências da modernidade.
O teólogo católico João Batista Libanio descreve esse fenômeno da
seguinte forma:
Há ofertas de curas físicas e espirituais, de milagres por
meio dos mais diversos rituais. Qualquer pessoa que consiga provocar algo sensivelmente parecido com milagre
torna-se centro de atração. Os milagres cobrem o campo
físico das doenças, as necessidades imediatas até as fragilidades psíquicas e espirituais. Há uma religiosidade ao
encalço de “comunidades emocionais”, que se constituem
a partir de decisão pessoal e não necessariamente de uma
conversão, como acontece em igrejas pentecostais39. São
mais pessoais que propriamente institucionais. Predomina
a escolha individual ao vínculo congregacional. As agências religiosas são escolhidas a partir dos gostos, interesses dos sujeitos e não a partir do seu valor objetivo, como
instituição garantida pela tradição. Qualquer igreja ou religião serve, desde que satisfaça a necessidade em questão. Consoante com a atual cultura midiática, os pastores e
ministros religiosos adestram-se cada vez mais na arte da
comunicação de massa para fazer passar sua mercadoria
religiosa. Montam-se canais de TV e emissoras de rádio
em número crescente. Tornam-se centros de irradiação
religiosa. A maneira da oferta assemelha-se muito aos
programas de auditório, seguindo as regras da propaganda
(LIBANIO, 2002, p. 82).

Nesse caso, parece que a religião sofreu tamanha mutação
que já não se identifica mais com aquele elemento tradicional de
ligação entre os homens e o sagrado, mas, pela instrumentalização,
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tornou-se objeto de consumo que se utiliza para suprir as necessidades e carências básicas do ser humano.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois de percorrermos todo esse caminho de reflexão, fica
claro que o processo de secularização é algo complexo e ainda em
desenvolvimento.
Algumas perspectivas sociológicas do passado que apontavam para o fim da religião e a crítica dos mestres da suspeita, já
foram superadas. Percebemos que, além da permanência e atuação das religiões tradicionais na sociedade atual, uma nova onda de
busca do sagrado ocorre através dos novos movimentos religiosos
que surgiram nas últimas décadas.
No que diz respeito à relação entre Religião e Estado, acreditamos que todo esse enfrentamento entre partidários de posturas
religiosas (cristãos contrários ao aborto) e leis governamentais que
vão na contramão do que propõem as religiões (descriminação do
aborto), favorecem o aprofundamento de temas ligados à vida humana. Se o Estado, por ser laico, tem o direito de reger a conduta
dos cidadãos e criar leis civis sem a influência e interferência de
regras e normas religiosas como no passado, a religião também tem
o direito e, quem sabe, até o dever profético de colocar sua opinião
e expressar seu posicionamento frente a tudo aquilo que diz respeito ao ser humano. Devemos lembrar que, se no passado as posturas
religiosas radicais foram prejudiciais a muitas pessoas, alguns regimes políticos ditatoriais foram repressivos e violentos tanto quanto
os teocráticos.
No nosso modo de pensar, a democracia é o grande ganho da
contemporaneidade, porém, ela deve ser orientada para o benefício
de todos os cidadãos, principalmente os menos favorecidos, e não
estar a serviço de grupos minoritários que ditam as regras e normas
sociais para o mundo todo, como é o caso da política internacional
norte-americana.
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Análise dos trabalhos
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ser referenciados no corpo do artigo.
6) Os artigos devem ser entregues no formato digital, devidamente identificado com nome do(s) autor(es).
7) Os artigos devem ser submetidos para o e-mail: nupic@
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