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EDITORIAL
NOVO TEMPO

A FAETEL, faculdade de teologia, há mais de 40 anos formando líderes Religiosos no Brasil, entra em uma 
nova etapa de sua história, sendo reconhecida pela portaria 270 do CNE com curso de Bacharel em Teologia, 
e com várias Pós-Graduações em várias áreas do conhecimento, agora entra no mercado com cursos de EAD.

Querendo uma formação de qualidade é com grande satisfação que oferecemos aos nossos alunos e 
professores as condições necessárias para construção e publicação de seus artigos acadêmicos através da 
segunda edição da revista PILARES DO CONHECIMENTO.

Aqui todos terão a oportunidade de contribuir com informações e pesquisas acadêmicas, vendo seus tra-
balhos valorizados e publicados.

PROFª ROSANGELA RIPKE
Graduação em Bacharel em Teologia - FAETEL-Fac-
uldade Teológica de Ciências Humanas e Sociais 
Logos (2009); Mestrado em Ciências da Religião - 
FAETEL-Faculdade Teológica de Ciências Humanas 
e Sociais Logos (2011). 

DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR.
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  A Revista “PILARES DO CONHECIMENTO”, Que trata de inúmeros temas 
Teológicos e suas correntes dogmáticas; neste artigo estaremos apresentando 
sucintamente algumas  das tarefas supremas da Igreja; que é a Evangelização 
e Missões.

Além dessas responsabilidades, temos um dos maiores deveres que é o de Educar; 
considerando assim três as tarefas como as mais relevantes da igreja para com a sociedade.
  
 1) – Evangelizar, Não se evangeliza condenando as posturas alheias, mas dando a 
vida pelas próprias. Evangelizar, (“dar a boa notícia”) é a grande tarefa da Igreja; é para isso 
que ela foi fundada, enviada e sustentada pela força do Espírito Santo. Esta boa notícia 
não é outra coisa a não ser o amor de Deus, um amor tão incondicional, tão absoluto, tão 
veraz como a cruz; um amor que não é simplesmente “pela humanidade” (expressão que fala 
muito, mas não diz nada), mas por mim e por você; um amor que não é produto da ganância 
ou da conquista pessoal, mas gratuidade benevolente do Senhor.

 2) – Missões; poderia citar inúmeros artigos que nos relata o poder que existe 
por detrás de quem tem Missões em seus corações, mas nada melhor que exemplos de 
pessoas que marcaram suas historias deixando verdadeiros legados. Um grande exemplo 

MISSÕES TRANSCULTURAIS
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é da Missionária:  Cynthia Farrar: Cynthia, 
Abriu caminho para  missionárias solteiras e 
educação para meninas.  Ela foi a primeira 
missionária Americana solteira a fazer 
missões fora do país. Apesar da resistência 
das agências americanas em enviar mulheres 
sozinhas para a missão, Farrar foi escolhida 
e enviada para a Índia por causa de sua 
excelência em ensino. Ela deixou os Estados 
Unidos em 1827 e passou 34 anos em 
Bombay fundando e consolidando uma 
escola para meninas que acolheu 400 alunas 
já em seus primeiros 2 anos. Naquela época, 
a maioria dos pais indianos não queria que 
suas filhas estudassem, mas mesmo assim 
Farrar conseguiu criar novas escolas e lotá-
las com meninas que tinham o desejo de 
estudar. Essa sim entendeu seu verdadeiro 
chamado para Missões.
 3) – Educação; um Mandamento 
Bíblico, ordenado por Jesus em  Mt. 28:19 e 
20: Portanto ide, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo;
Ensinando-os a guardar todas as coisas que 
eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 
convosco todos os dias, até a consumação 
dos séculos. Amém.
 O Ide do Senhor não se constitui em 
irmos de qualquer jeito, precisamos nos 
preparar, pois vivemos numa época onde 
a informação é rápida, a evangelização nos 
dias de hoje exige de cada um de nós uma 
preparação intelectual, emocional e espiritual 
para que o evangelho seja visto como algo 
vazio. Mas além de salvador um educador, 
pois assim aquele que se salvou fará também 
um papel de missionário testemunhando 

sobre sua salvação. 
Quando passamos a ver que Jesus foi o maior  
evangelista, maior Missionário e melhor 
educador, estamos preparados para fazer 
Missões transculturais.

INTRODUÇÃO
AS MISSÕES TRANSCULTURAIS 
(Jo 20.21)
A palavra missão vem do latim “missione”, que 
por sua vez, vem do verbo latino “mittere”, 
que significa “enviar”.
Jo 20.21, “Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: 
Paz seja convosco; assim como o Pai me 
enviou, também eu vos envio a vós”. 
Não podemos falar sobre missão transcultural 
sem pelo menos tentar entender  o que é 
uma cultura. 
Muitas vezes dizemos que fulano tem muita 
cultura porque ele ouve música clássica, 
gosta de teatro ou sabe usar todos os garfos e 
colheres que estão na mesa durante um jantar 
sofisticado.  Cultura, no entanto envolve 
muito mais que bom comportamento diante 
das pessoas, envolve a criação humana. Ela 
é constituída do estilo de vida de toda uma 
sociedade, ou de um grupo especifico dentro 
da mesma.
Portanto, quando falamos de missão 
transcultural, estamos falando do esforço 
da Igreja em cruzar qualquer fronteira que 
separe um missionário de seu público alvo. 
Para se engajar na missão transcultural, 
você não tem que, prioritariamente cruzar 
barreiras político-geográficas. Porém, em 
nosso caso teremos que necessariamente 
cruzar barreiras mais conhecidas como a da 
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lingüística, dos costumes, das etnias, das 
religiões, além das sociais e morais. Isso é 
Missão Transcultural.
Missão transcultural é algo além das 
fronteiras
Segundo as estatísticas cerca d e 25% da 
população da Terra nunca ouviram falar do 
evangelho; ou seja, mais de 1.500.000.000 
de pessoas, nunca ouviram falar de Jesus.
Não seria egoísmo demais não querer que 
esses povos não sejam alcançados, como 
nós fomos algum dia? Precisamos nos 
compadecer com a vida espiritual desses 
povos e termos compaixão desses povos 
imagine então quantos outros mais estão 
nessa mesma situação de perdição e cegueira 
espiritual.
Alguns perguntam; por que temos que 
sair daqui para ir para lá? “ Já não temos 
problemas demais para se resolver aqui?” 
Aqui já existem várias possibilidades para se 
escutar o evangelho já existem igrejas em 
quase todos os lugares e pra todos os gostos, 
isso porque um dia Deus enviou Missionários 
para evangelizar nosso país.
Hoje temos o evangelho pregado de todas 
as formas em nosso país, aqui as portas 
estão abertas para o evangelho, diferente de 
muitos países do mundo onde não existem 
possibilidades de se ouvir
o evangelho; não existem igrejas, nem 
crentes, nem ao menos acesso às sagradas 
escrituras!
Aqui no Brasil temos toda a liberdade, mas, 
muitos que foram chamados para essa 
missão abandonaram, pois nem mesmo em 
seu próprio país não evangelizam mais.
As desculpas são as mais diversas possíveis, 

achando que Deus se agrada do abandono 
de suas missões. Um dia serão cobrados!
 Alguns exemplos clássicos de 
homens da bíblia que tiveram chamados 
transculturais:

I - MISSÕES TRANSCULTURAIS 
NO V.T. 
1. O chamado de Abraão foi um chamado 
transcultural, já que ele deveria deixar seu 
país e peregrinar num país estrangeiro, Gn 
12.1-3, “1 Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-
te da tua terra, da tua parentela e da casa 
de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 
2 E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-
te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu 
serás uma bênção. 3 E abençoarei os que 
te abençoarem, e amaldiçoarei os que te 
amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas 
as famílias da terra”.
Abraão deveria deixar a terra de seus pais e 
partir para outra terra. Por meio dele todos 
os povos seriam abençoados. Foi neste 
aspecto que Abrão, teve seu nome mudado 
para Abraão (Pai de muitas nações), Gn 
17.4-5, “4 Quanto a mim, eis a minha aliança 
contigo: será o pai de muitas nações; 5 E 
não se chamará mais o teu nome Abrão, mas 
Abraão será o teu nome; porque por pai de 
muitas nações te tenho posto”.
 A obra de Cristo na cruz, que atingiu não 
somente os judeus, mas todos os povos, é 
chamada de “benção de Abraão”, Gl 3.13-
14, “13 Cristo nos resgatou da maldição da 
lei, fazendo-se maldição por nós; porque 
está escrito: Maldito todo aquele que for 
pendurado no madeiro; 14 Para que a bênção 
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de Abraão chegasse aos gentios por Jesus 
Cristo, e para que pela fé nós recebamos a 
promessa do Espírito”. Todos os que abraçam 
a fé, são filhos de Abraão, Gl 3.6-7, “6 Assim 
como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi 
imputado como justiça. 7 Sabei, pois, que os 
que são da fé são filhos de Abraão”.
Porém no transcorrer da História, quando 
Israel teve que transportar a fé para outras 
nações, guardou-a para si e como acontece 
com toda benção guardada, ela apodreceu 
como o maná, guardado para o dia seguinte. 
Ainda foi pior; Israel importou de outras 
nações as suas maldições na forma de ídolos, 
sistemas legais e modelo de organização 
social.
Um dos exemplos clássicos de “missões 
transculturais” é chamado de Jonas, Jn 1.1-
3, “1 E veio a palavra do Senhor a Jonas, 
filho de Amitai, dizendo: 2 Levanta-te, vai 
à grande cidade de Nínive, e clama contra 
ela, porque a sua malícia subiu até à minha 
presença. 3 Porém, Jonas se levantou para 
fugir da presença do Senhor para Társis. E 
descendo a Jope, achou um navio que ia para 
Társis; pagou, pois, a sua passagem, e desceu 
para dentro dele, para ir com eles para Társis, 
para longe da presença do Senhor”.
Israel desenvolveu uma postura de 
exclusividade em relação a Yavé, como se 
fosse propriedade sua. Jonas se constitui 
no exemplo mais claro desta postura. 
Convocado por Deus para levar a mensagem 
de arrependimento aos Ninivitas preferiu 
fugir em direção oposta.
Depois de terríveis desventuras, ele cumpre 
a ordem divina, porém, em seu coração, ele 
acalentava o desejo de que Deus não deveria 

usar de misericórdia com aqueles pagãos. 
Pois, quando Deus perdoa o povo de Nínive, 
Jonas fica frustrado:
Jn 3.10, “E Deus viu as obras deles, como se 
converteram do seu mau caminho; e Deus se 
arrependeu do mal que tinha anunciado lhes 
faria, e não o fez”.
Jn 4.1-5, “1 Mas isso desagradou 
extremamente a Jonas, e ele ficou irado. 
2 E orou ao Senhor, e disse: Ah! Senhor! 
Não foi esta minha palavra, estando ainda 
na minha terra? Por isso é que me preveni, 
fugindo para Társis, pois sabia que és Deus 
compassivo e misericordioso, longânimo e 
grande em benignidade, e que te arrependes 
do mal. 3 Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me 
a vida, porque melhor me é morrer do que 
viver. 4 E disse o Senhor: Fazes bem que 
assim te ires? 5 Então Jonas saiu da cidade, 
e sentou-se ao oriente dela; e ali fez uma 
cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, 
até ver o que aconteceria à cidade”.
Jonas representa um quadro exato da 
história do povo de Deus no A.T., que 
interpretava as bênçãos divinas como se 
fosse exclusivamente suas. Isto é um exemplo 
de egocentrismo, que anula qualquer 
empreendimento transcultural.

II - MISSÕES TRANSCULTURAIS 
NO N.T.
1. A Grande Comissão, Mt 28.18-20, “18 
E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: 
É-me dado todo o poder no céu e na terra. 
19 Portanto ide, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo; 20 Ensinando-os 
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a guardar todas as coisas que eu vos tenho 
mandado; e eis que eu estou convosco todos 
os dias, até a consumação dos séculos. 
Amém”.

2. Quando Jesus veio ao mundo, seu povo 
estava mergulhado no etnocentrismo 
(tendência para considerar a cultura de 
seu próprio povo como a medida de todas 
as demais). Um exemplo disto, está claro, 
quando Ele pregou na Sinagoga de Nazaré, 
onde viveu. Quando mencionou algumas 
bênçãos de Deus a certos gentios no V.T., 
houve uma grande revolta de seu povo.

Vivemos uma época onde as pessoas estão 
num mundo egocêntrico de uma forma que 
suas convicções religiosas os deixam dentro 
de um mundo sombrio e isolados.
Ninguém mais deseja ir a igreja como antes, 
seus celulares os fortalece de uma forma que 
eles acham que estão fazendo a parte deles, 
pois agora assistem seus cultos em suas 
casas através da Internet de seus celulares.
Usam de todos os artifícios dando desculpas 
para não congregarem mais nas igrejas.

O CHAMADO MISSIONÁRIO 
DEVE VIR ATRAVÉS DE UMA 
PREPARAÇÃO/EDUCAÇÃO 

Os missionários têm de compreender as 
doutrinas bíblicas e precisam saber como 
compartilhá-las. Não é possível tirar água de 
uma fonte seca. 
Quando os missionários conhecem o 
evangelho e sabem como ensiná-lo, 

não querem fazer outra coisa, se não 
sair evangelizando. Sabem que podem 
ensinar qualquer pessoa, em qualquer 
lugar, a qualquer momento, em qualquer 
situação, usando suas próprias palavras, 
juntamente com o poder do Espírito Santo. 
Ter autoconfiança, conhecimento e força 
interior, é primordial. 
Por esse motivo, incentivo os jovens a 
estudar os povos e  nações. Todo jovem tem 
a obrigação de instruir-se e de compreender 
por si mesmo as doutrinas da bíblicas, ainda 
mais aquele que tem chamado ao campo 
missionário.
 Essa preparação é tão importante para as 
moças quanto para os rapazes. Os jovens 
devem procurar saber o que acontece no 
trabalho missionário. Seria útil, se possível, 
e que acompanhassem a vida de um 
missionário, pois assim  ele sentiria como é 
trabalhar nessa obra.

Estudar a cultura do país para onde o 
missionário vai é de extrema importância. 
Os missionários precisam estar moralmente 
limpos e espiritualmente preparados. 
Não existe algo mais maravilhoso que fazer 
o que gosta, agora, imagina fazer  a obra de 
Deus  com preparo e amor no coração.

NOSSO GRANDE EXEMPLO DE 
UM HOMEM QUE OBEDECEU AO 
IDE DE DEUS

O evangelista Billy Graham nasceu em 7 
de novembro de 1918, em uma família 
presbiteriana que vivia próxima da cidade 
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de Charlotte, na Carolina do Norte.  Foi na 
sua adolescência, por volta dos 16 anos, 
que ao ouvir uma pregação foi tocado por 
Deus. Alguns anos depois, após frequentar 
a Universidade Bob Jones, da Carolina do 
Sul, Billy Graham ingressou na Bible School, 
da Flórida. Foi ali que ele fez sua primeira 
pregação de avivamento. Em 1939 foi 
então ordenado pastor por uma igreja na 
Convenção Batista do Sul.
Apesar disso, o agora pastor decidiu que 
não deveria permanecer em um só lugar, 
mas que seu trabalho como ministro da 
palavra de Deus precisava ser itinerante. 
Deu certo. Anos mais tarde, ele passou a 
atrair inúmeras pessoas a diversos estádios 
ao redor do mundo, nas chamadas Cruzadas 
Evangelísticas. De acordo com sua equipe, 
pelo menos 77 milhões de pessoas ouviram o 
pastor pessoalmente e cerca de 210 milhões 
de outras receberam as palavras dele por 
meio da televisão, rádio e links via satélite.
Billy Graham também ficou conhecido por 
ser o conselheiro de diversos presidentes 
americanos. No dia 21 de fevereiro de 2018, 
o pastor mais ouvido da história, faleceu 
em sua casa, na Carolina do Norte. Confira 
algumas frases deixadas ditas por ele:
“Quando o homem endurece o coração, 
Deus continua a falar-lhe, mas o homem não 
pode ouvir”
***
“A palavra de Deus é a bússola do cristão”
 “A ansiedade é o resultado natural de 
centralizarmos nossas esperanças em 
qualquer coisa menor do que Deus e Sua 
vontade para nós”
 “Não existe nada de errado com homens 

possuírem riquezas. O errado é a riqueza 
possuir homens”
 “Nós somos as Bíblias que o mundo está 
lendo… Nós somos os sermões que o mundo 
está prestando atenção”
 “O maior acontecimento da história não foi 
o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer 
e pisar na terra”
 “Nestes dias de complexo de culpa, talvez 
a mais gloriosa palavra de nossa língua seja 
“perdão”
 “Uma pessoa pode ser intelectualmente 
brilhante, mas espiritualmente ignorante”
 “O sofrimento faz parte da condição humana, 
e vem para todos nós. A chave é a forma como 
reagimos a ele, ou se afastando de Deus em 
raiva e amargura ou se aproximando dEle em 
confiança”
 “Você nunca entenderá quem você é até que 
entenda quem é Deus”

Segundo a  AMTB - Associação de Missões 
Transculturais Brasileiras ,somos 15 mil 
missionários brasileiros!
Hoje somos 15 mil missionários transculturais 
espalhados no Brasil e no mundo, desde os 
povos minoritários brasileiros até nas nações 
de mais difícil acesso. Somos um movimento 
missionário mais dinâmico e multifacetado 
do que podemos imaginar.
 Alguns motivos de celebração:
 A pesquisa aponta para um movimento 
missionário crescente, principalmente no 
início dos anos 2000 e um novo impulso por 
volta de 2010, crescendo 8.2% ao ano;
 Há um grande foco no ministério 
evangelístico (41,2%) e de plantação de 
igreja (37,7%), seguindo a tendência notória 
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da igreja brasileira;
 23% dos missionários são envolvidos 
com mais de uma organização missionária 
nos seus ministérios, demonstrando que o 
movimento missionário é interdependente;
 Há um equilíbrio entre as faixas etárias, 
trazendo uma boa perspectiva de transição 
de geração.
 Equilíbrio entre o sexo dos missionários: 
homens (52%) e mulheres (48%);
 O bom entendimento das 
organizações dos pré-requisitos para ser 
missionário: possuir formação missiológica 
(59,2%), possuir formação bíblica (65,7%), 
filiação à uma igreja local (88,1%), possuir 
recomendação de um(a) pastor(a) ou líder 
(90,7%), ter caráter cristão (96%);
 Alguns motivos de atenção:
 11,8% das organizações não oferecem 
nenhum tipo de preparo missionário;
 Alto índice de missionários com nível 
escolaridade até o ensino médio: 30,2%;
 Baixo índice em treinamentos 
linguístico (27,6%) e antropológico (39,4%) 
oferecidos pelas organizações;
 Baixo índice de cuidado missionário 
quando ele regressa ao seu país ou cidade 
(26,3%);
 79% e 71% das organizações, 
respectivamente, não se envolvem com 
os custos do plano de saúde e previdência 
social dos seus missionários;
 50% das organizações não tem 
nenhum tipo de plano de evacuação em caso 
de risco eminente para os missionários; 
 Baixo envolvimento nos ministérios 
de: cuidado missionário (1,3%), entre os 
surdos (1,7%), pescadores (1,7%), ciganos 

(2,2%), hindus (4.8%), budistas (5,4%) e 
pesquisas (5,9%);
 65,8% das organizações relataram 
dificuldades na área financeira;
 A cada 3.953 cristãos evangélicos, um 
missionário é enviado. Precisamos de 13 
igrejas para enviar apenas um missionário;
 Em base nas respostas das organizações 
que responderam o questionário, a média de 
oferta para missões dos brasileiros é menos 
de 2 reais ao mês;
Olhando para estes e outros pontos a serem 
considerados, devemos responder a seguinte 
pergunta: Estamos preparados para receber 
e enviar essa força missionária de forma 
competente e cuidadora?
Acreditamos que o rápido crescimento 
numérico de missionários transculturais, 
e nos últimos anos nos leva a celebrar a 
bondade do Senhor, mas deve também nos 
fazer refletir. 
Por isso fazemos pesquisas, pois acreditamos 
que a pesquisa missionária é um processo de 
observação debaixo da dependência de Deus, 
pois seu alvo é compreender o que Deus 
fez, está fazendo e como ele direciona a sua 
igreja no espalhar do evangelho entre todos 
os povos. Contudo, tendo um olhar crítico, 
humilde e sincero diante dos êxitos e dos 
fracassos que cometemos, não acreditamos 
que são apenas números e estatísticas, mas 
são vidas sendo representadas.
Que o Cordeiro que tira o pecado do mundo 
possa nos encher de sabedoria e poder para 
prosseguirmos na obra que nos foi confiada!
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO RELIGIOSA NO 
SÉCULO XXI
RESUMO:  Neste trabalho encontrarás uma introdução ao estudo da Pedagogia tão necessária 
à Educação e ao Professor em sala de aula. A proposta é orientar a ação docente e levar o 
educador à percepção e compreensão, através de uma reflexão crítica do seu trabalho, do 
seu papel na sociedade e no processo de ensino-aprendizagem.  Os fenômenos econômicos 
e sociais da globalização, flexibilização e o novo mercado de trabalho, conferem à Educação 
um dos mais altos graus de importância.  A Educação Continuada é hoje cantada em verso e 
prosa por todos os profissionais da área da educação. 

Palavras-chave: Pedagogia da Religião;Ensino Teológico; Escola Bíblica Dominical.
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INTRODUÇÃO

A Necessidade da Constetualização 
da Pedagogia da Religião em Tempo no 
meio Educacional. A Pedagogia e a Ciência 
ou Disciplina cujo objetivo e Reflexão, 
Ordenação, Sistematização E A Crítica 
Do Processo Educativo. Esta palavra tem 
origem na Grécia Antiga.  É, portanto o 
conjunto de disciplinas agregadas como: 
Didática, Metodologia Cientifica, Filosofia da 
Educação e Sociologia da Educação. Existem 
técnicas para planejar, dirigir e orientar o 
Processo de ensino-aprendizagem ou é um 
dom inato do professor? O Ensino à distância  
(EAD) também ganhou notoriedade com a 
difusão das redes de computadores - BBS E 
INTERNET. 

OS DESAFIOS DO PROFESSOR

a) Pensar os objetivos, conteúdos e 
métodos;

b) Interagir no processo ensino-
aprendizagem;

c) Disponibilizar conhecimentos e,
d) Facilitar o desenvolvimento das 

capacidades 
cognitivas dos educandos.
Ensino  Teologico no século XX 

desenvolveram-se muitas teorias na área da 
pedagogia. Estudar essas teorias e verificar 
suas aplicações no ensino teológico não é 
fácil. Muitos perguntam: E entre outras. A 
Bíblia tem as respostas.  Este assunto fala 
de tecnica e não se trata aqui de trilhar 
os caminhos dos pregadores da Teologia 
da Prosperidade, ou ensinar as doutrinas 

relacionadas a uma denominação. A solução 
está em oferecer um ensino das Sagradas 
Escrituras, possibilitando ao educando 
uma atitude reflexiva de construção dos 
conhecimentos bíblicos e doutrina de sua 
Igreja 

  Como atingir o perfil do novo profissional 
que o mercado precisa? Como ser um cidadão 
do mundo? Como ter uma vida feliz? Que 
rumos devo dar à minha vida?   

 O Educando deve ser levado a descobrir 
a alegria de estudar a palavra de Deus. e o 
Educador participa desse processo se estiver 
atento aos anseios e a cultura trazida para 
a sala de aula. “Isto é um desafio”. Nesta 
concepção de Educação: O educador deve 
possuir sólidos conhecimentos Pedagogico 
as tecnicas educacinais e vasto conhecimento 
Bíblicos, é indespensavel ter os seguintes 
conhecimentos como segue:

- PREPARO TÉCNICO PEDAGÓGICO; 
- PAIXÃO PELA EDUCAÇÃO; 
- COMUNHÃO COM DEUS; 
- REFLEXÃO AFINADA COM A BIBLIA; 
- NÃO SER DONO DA VERDADE;
- AMOR FRATERNO PELO PRÓXIMO; É
-SABER, PLANEJAR, ORIENTAR E 

DIRIGIR; 
São indispesavel conhecimento das 

ferramentas pedagógicas; possuir técnicas do 
Processo Ensino-aprendizagem que podem 
ser aprendidas e usadas. Em salas de aulas 
Palestra e mesmo em reunião Ecresiastica

Não são obrigatoriamente características 
inatas de algumas pessoas que já nascem 
professor.

Deve promover condições para que o 
educando desenvolva a capacidade de 
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pensar criticamente, levando-o a aceitar os 
desafios que irão surgir ao longo da vida na 
Sociedade e na Comunidade Eclesiástica.

É uma tarefa da Escola Bíblica Dominical, 
devendo auxiliar no desenvolvimento do 
educando, prepará-lo para uma participação 
ativa na Igreja e na Sociedade através da 
instrução e do ensino da Palavra de Deus.

As Igrejas podem colaborar na formação 
do cidadão consciente e participativo. A 
formação religiosa que é hoje relegada a um 
segundo plano nas escolas seculares, ganha 
sua real dimensão nas Igrejas, nas Escolas 
Teológicas e nas Escolas Bíblicas Dominicais.

Quando as mesmas observão os criterios 
da formação de Professores isto é  vertude 
do crescimento. 

Somente um processo consciente de 
ensino-aprendizagem garante uma vida 
cristã plena. 

Qualquer outro processo leva à escravidão. 
PELO FANATISMO E PELOS RITUAIS 
DESNECESSÁRIOS. Como exemplo, citamos 
as Testemunhas de Jeová, que através de 
um processo de memorização de versículos 
bíblicos num encadeamento desenvolvido 
a pretexto, se julgam conhecedoras da 
verdade. 

“Nos meios evangélicos pode acontecer o 
mesmo processo que acaba alimentando as 
seitas que se valem desta falta de preparo e 
de cuidado com a prática educativa.” 

É necessária a formação profissional do 
professor, tanto na parte teórico-científica 
como na parte técnica-prática, para estar a 
frente do Processo Ensino-aprendizagem. 
Escolhemos a Didática como a primeira 
disciplina a ser estudada, pois nela se 

articulam a teoria e a prática - é a ponte entre 
“o que” e o “como”. Acredita-se na formação 
profissional teórica e prática do educador 
como molas propulsoras do processo ensino-
aprendizagem. 

Não só a teoria ou  só a prática dos que 
julgam ter o dom natural para o magistério 
favorecem a prática  educativa.  Compromisso 
Proficional  e Ético

Por que ensinar Teologia? Quais são as 
condutas e responsabilidades dos professores 
do ensino Teológico? A estagnação, do 
crescimento, em algumas igrejas pode estar 
relacionada com  a falta do Ensino Teológico?

Os valores éticos bem definidos é uma 
das qualificações esperadas dos professores 
das Escolas Bíblicas uma vez que na 
nossa sociedade pluralista existem muitas 
condutas. Deve-se cultivar valores éticos bem 
fundamentados na Bíblia, analisar o modismo 
no meio evangélico e rejeitar propostas 
éticas que não estejam devidamente 
fundamentadas.  A  educação é uma prática 
social. Que ocorre nas Igrejas; Na família;  
No trabalho; é  Nos meios de comunicação 
e concentradamente nas escolas e, a teoria 
do Ensino - a Didática - deve estar presente 
nos vários meios e atividades humanas. 
“A Educação, ou seja, a prática educativa é 
um fenômeno social e universal sendo uma 
atividade humana necessária à existência e 
funcionamento de todas as sociedades”.

OS OBJETIVOS E OS 
CONTEÚDOS DE ENSINO

É de fundamental importância ter os 
objetivos bem claros antes de se iniciar o 
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processo de ensino. Pode parecer lógico e 
óbvio esta afirmação mas é comum vermos 
professores rodeando como baratas tontas 
o ano inteiro sem aparentemente chegar a 
lugar nenhum. Os objetivos não devem ser 
guardados, a sete chaves dos educandos, 
eles fazem parte do processo.

O educador deve apresentar no início de 
cada trabalho, os objetivos, os conteúdos 
e as atividades que serão desenvolvidas. 
Perceba até as novelas, que via de regra 
são ruins, apresentam seu lado pedagógico. 
Antes do capítulo do dia têm cenas do 
capítulo anterior. E no final do capítulo do 
dia apresentam cenas dos próximos.

Podemos entender o conteúdo como 
sendo os conhecimentos de cada matéria da 
grade curricular. Pode-se dizer, a princípio, 
que dar o conteúdo significa transmitir 
a matéria. Mas é bom lembrar que esse 
conteúdo deve estar contextualizado a um 
público alvo. Tendo em vista o dinamismo 

Do processo ensino-aprendizagem. “Os 
objetivos antecipam resultados e processos 
esperados do trabalho conjunto do professor 
e alunos”. Selecionar criteriosamente 
os conteúdos é necessário, pois seria 
impossível abranger todo o conhecimento 
transformando-os em elementos do 
conteúdo. É tarefa do professor escolher o 
conteúdo programático, pois é ele que está 
mais próximo dos alunos e, portanto conhece 
melhor suas condições culturais e origem 
social. Apresentamos a seguir, de forma 
resumida, a maneira que o professor Libâneo 
coloca a questão da escolha dos conteúdos.

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS 
CONTEUDOS

A prática escolar atual mostra que não tem 
havido uma escolha criteriosa de conteúdos  
adguado as linhas devisorias correspndente 
ao assunto proposto ao conteúdo que devem 
observar os seguintes tópicos:

1) Correspondência: Entre objetivos gerais 
e conteúdos. Os conteúdos devem expressar 
em objetivos sociais e pedagógicos.

2) Caráter Científico: Trata-se de selecionar 
as bases das ciências transformadas em 
objetos de ensino necessários à educação 
geral. Teologica e Secular uma educação 
formativa.

3) Caráter Sistemático: O programa de 
ensino deve ser delineado em conhecimentos 
sistematizados e não em temas genéricos 
e esparsos sem ligação entre si. O sistema 
de conhecimentos de cada matéria deve 
garantir uma lógica interna que permita um 
estreito relacionamento entre os assuntos. 

4) Relevância Social: Significa incorporar 
no programa as experiências e vivências dos 
educandos na sua situação social concreta.

5) Acessibilidade e Solidez: Significa 
compatibilizar os conteúdos com o nível 
de preparo e desenvolvimento mental dos 
alunos.

PLANEJAMENTO UMA 
FERRAMENTA INDISPENSÁVEL

A importância do Planejamento de Ensino, 
pois é nesse instante que os rumos do ensino 
serão tomados, a tríade, dos objetivos-
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conteúdos-métodos, será definida é ajustada 
a educação em seu todo.

 “O processo de ensino se caracteriza pela 
combinação de atividades do professor e 
dos alunos”. “Por meio de ensino designamos 
todos os meios e recursos materiais 
utilizados pelo professor e pelos alunos 
para a organização e condução metódica do 
processo de ensino e aprendizagem”. 

UM LIVRO DE LEITURA COMO 
TARREFA DE CASA SE FOR A 
BIBLIA UM LIVRO OU TESTO QUE 
POSSA SER EXPLICADO  NA SALA 
DE AULA

 A avaliação escolar e um processo 
continuam. O diagrama acima  representa 
o sistema educacional num processo de 
avaliação contínuo.

Os objetivos específicos estão sendo 
comparados com os resultados imediatos 
obtidos junto ao processo de ensino-
aprendizagem. A partir de uma avaliação 
do resultado podemos tomar decisões 
no sentido de replanejar. Se o processo 
é contínuo, os riscos dos objetivos terem 
sido deixados a quilômetros de distância 
são menores, pois os erros se detectados 
a cada passo são facilmente corrigidos. A 
avaliação contínua deve estar permeada de 
reflexão, honestidade nas análises, objetivos 
sempre bem vivos na mente. Não é objetivo 
principal da avaliação reprovar o educando 
e sim orientá-lo no sentido de superar as 
dificuldades observadas  na  avaliação. 

IDEIAS CHAVES DE COMO 
ENTENDER AS CRIANÇAS

Começamos com um sumário das ideias 
chaves de Piaget sobre como as crianças 
aprendem e crescem intelectualmente:

1) As crianças têm estruturas mentais 
diferentes das dos adultos. Não são adultos 
em miniatura, elas têm seus caminhos 
distintos  para determinar a realidade e para 
ver o mundo.

2) O desenvolvimento mental infantil 
progride através de estágios definidos. Estes 
estágios ocorrem numa sequência fixa, uma 
sequência que é a mesma para todas as 
crianças.

3) Embora os estágios do desenvolvimento 
mental ocorram numa ordem fixa, crianças 
diferentes passam de um estágio para o 
outro em idades diferentes. Além disso, uma 
criança pode estar num determinado estágio 
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para algumas coisas e em outro estágio para outras.
4) O desenvolvimento mental é influenciado por quatro fatores interrelacionados:
• Maturação: amadurecimento físico, especialmente do sistema nervoso central;
• Experiência: manipulação, movimento e pensamento sobre objetos concretos; 
• Interação Social: jogo, conversa e trabalho com outras crianças ou pessoas; 
• Equilibração: o processo de reunir maturação, experiência e socialização de modo a 

construir e reconstruir estruturas mentais raciocinando sobre o objeto.
Nota: Piaget acreditava que o desenvolvimento intelectual ocorre por meio de dois 

atributos inatos aos quais chamam de Organização e Adaptação. Organização é a construção 
de processos simples, como ver, tocar, nomear em estruturas mentais de ordem mais elevada. 
Um indivíduo compõe assim seus sistemas de considerar o mundo. Adaptação é a mudança 
contínua que ocorre no indivíduo como resultado de sua interação com o meio. Isto ocorre 
à medida em que se assimila experiências, as adapta às suas estruturas mentais já existentes 
e acomoda (modifica) estruturas mentais de modo a permitir a inclusão de experiências que 
não se ajustam às estruturas existentes.

5) Para os professores três estágios do desenvolvimento mental são especialmente 
importantes. Com estes voce poderar situa melhor o comportamento da Criança, com algumas 
obs, tais como a obeservança da familia do meio social que vive tem algumas descordancias 
no comportamento. E esses estágios poderão ser auterados em sua faixas etárias.

         Elas são muito fracas ao expressar a ordem dos eventos, explicar relações, especialmente 
causa e efeito, compreender com precisão o que as outras pessoas falam e relembrar regras.

b) - Operações Concretas. As crianças  estão desenvolvendo conceitos de número, 
relações, processos e assim por diante. Elas estão se tornando  capazes de pensar através 
de problemas, mentalmente, mas sempre em objetos reais (concretos) não em abstrações. 
Estão desenvolvendo habilidade maior de compreender regras.

c) - Operações Formais. Os estudantes podem pensar usando abstrações. Formulam 
teorias sobre qualquer coisa distinta do real. Estão atingindo o nível do pensamento adulto.

6) Operações- São ações executadas mentalmente. São componentes necessários do 
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pensamento racional. (Os requisitos das 
operações incluem:)

a) - Conservação: O reconhecimento 
de que uma propriedade como número, 
comprimento ou quantidade permanece 
a mesma apesar de mudanças de posição, 
forma ou agrupamento.  

b) - Reversibilidade: O reconhecimento de 
que qualquer mudança de posição, forma, 
ordem e outros podem ser reversíveis, isto 
é, retorna a posição, forma ou ordem inicial.

7) O desenvolvimento mental das crianças. 
Impõe limitações definidas sobre o que 
podem aprender e sobre como (as condições 
sob as quais) aprendem.

8) O pensamento. Cresce partindo de 
ações e não de palavras.

9) O conhecimento. Não pode ser dado 
às crianças. Ele tem de ser descoberto e 
reconstruído através das atividades dos 
alunos.

10) As crianças. Aprendem melhor 
partindo de experiências concretas.

11) Por natureza as crianças estão ativas. 
Elas têm de descobrir e dar sentido ao mundo. 
Quando elas estão fazendo isto, refazem as 
estruturas mentais que permitem tratar de 
informações cada vez mais complexas.

12) Este refazer de estruturas mentais 
torna possível a genuína aprendizagem, 
aprendizagem estável e duradoura. Quando 
estruturas necessárias não estão presentes, 
a aprendizagem é superficial: não é útil nem 
duradoura.

Convem obersevamos o grau de 
resposabilidade dos educadores com a 
formação destes educando, na area religiosa 
temos outros assuntos que leva a uma maior 

observancia tendo em vista as normas da 
doutrinação da propria  denominação em 
que a Criança ou Jovem pertence, procurar 
levar o educando a comprienção do mundo 
fora da Igreja e o valor da salvação em cristo 
Jesus,  e saber dividir as ações da  Igreja e 
da Educação mesmo que a Igreja esteja 
Educando Religiosamente levar este Jovem a 
necessidade de conhecimento Ciêntifico para 
o esrcicio de sua Profissão, dar a os mesmo 
a resposabilidade de representar bem sua 
Igreja e fé juntos aos seus colegas de classe, 
e os educadores com a responsabilidade de 
ser o exemplo destes educando. 
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ESTIMULANDO A LEITURA DE ALUNOS NÃO 
ALFABETIZADOS NA PRÉ-ESCOLA: O PRIMEIRO 
PASSO PARA A FORMAÇÃO DE LEITORES
RESUMO:   Este artigo tem por finalidade  discutir a introdução, por professores da Educação 
Infantil,  de estratégias de leitura que possibilitam a ampliação dos olhares dos seus alunos, 
acerca do mundo letrado. Dessa forma, ensinar os alunos a lerem outras linguagens, que não 
sejam exclusivamente a linguagem verbal, é mostrar-lhes que eles também sabem ler e atribuir 
sentido a diversificados cenários (como quadros, fotos, expressões corporais etc). Partindo 
do pressuposto que todo ser é letrado, deve-se levar em consideração os conhecimentos 
prévios trazidos à sala de aula pelos alunos. Nesse sentido, o presente artigo consiste numa 
reflexão a respeito da leitura no processo de atribuição de sentidos que constituem os 
diferentes contextos em que nos inserimos. Destaca-se também a importância de ler no 
processo de alfabetização de crianças e, por fim, explana-se a importância do letramento 
na Educação Infantil; como este tem importantes contribuições para a formação de leitores 
competentes no futuro e como não podemos dissociá-lo do processo de alfabetização. 
Ambos não podem ser separados, pois, claramente, um não acontece sem o outro. 

Palavras-chave:  Leitura; Alfabetização; Pré-escola; Letramento. 
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INTRODUÇÃO

No presente artigo científico, 
refletiremos sobre algumas 
estratégias que estimulam, 
de forma atrativa, a leitura de 
alunos não-alfabetizados na 

pré-escola, a fim de que tenhamos alunos 
leitores  capazes de produzir os sentidos 
necessários que emergem dos diferentes 
gêneros textuais que entrarem em contato 
ao logo do seu percurso formativo. É sabido 
que a exposição dos alunos a diferentes de 
gêneros textuais expressos pelas linguagens 
verbal, não-verbal  e multimodal (mescla 
das linguagens verbal e não verbal), são 
ferramentas necessárias para o sucesso na 
formação de leitores. Entretanto, alguns 
conceitos devem ser esclarecidos, a fim de 
que tal jornada se efetive e seja eficiente.  

A leitura deve ir além do texto escrito para 
ser entendida como uma maneira de captação 
do sentido das coisas que constituem nosso 
cotidiano. 

Nesse sentido, temos problematização 
propor a investigação sobre  quais estratégias 
de leitura poderiam ser adotadas na Educação 
Infantil com a finalidade de estimular a 
leitura de alunos não-alfabetizados em 
diferentes gêneros textuais que constituem 
seu cotidiano, com vistas a contribuir para 
a organização de um percurso formativo, 
no âmbito da produção de sentidos que 
emergem desses diversificados gêneros 
textuais.

Dessa maneira, segundo Soares (2003), 
ao levar em consideração o trabalho com 
os gêneros textuais, na Educação Infantil, 

podemos possibilitar à criança diversificadas 
oportunidades de experimentação, por 
intermédio da sua interação com variados 
textos, de modo a anteceder seu processo 
de alfabetização, isto é, na proposição  de 
inserção do aluno à participação de práticas 
de letramento, sem que seja necessário 
possuir o domínio do sistema de escrita.

A autora explicita, em seus estudos, que 
o conceito de alfabetização se conecta a 
dois processos metodológicos, sendo um 
direcionado para o ensino de língua escrita 
e o outro para as práticas de letramento. 
Ao levar em consideração as práticas de 
alfabetização, no contexto do letramento, 
é indispensável o trabalho com os gêneros 
textuais na Educação Infantil.

Diante dessa circunstância, temos por 
objetivo geral demonstrar às crianças da 
Educação Infantil, por meio das práticas de 
letramento, que possuem conhecimentos 
leitores sem que sejam alfabetizados. 

De acordo com o IBGE, de 2001 a 2009, 
a taxa de analfabetos funcionais caiu de 
27,3% a 20,3%. Tal dado nos enche de 
esperança, porém ainda nos encontramos 
com um taxa bastante significativa. Percebe-
se que ainda há muito que fazermos para 
modificarmos tal estatística e obtermos 
os resultados esperados. Freire (1989), 
afirma que se lê o mundo antes mesmo de 
se ler as palavras. Segundo o Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil 
(1998), a educação infantil deve promover 
experiências significativas de aprendizagem 
da língua, trabalhando tanto com a linguagem 
oral quanto com a linguagem escrita. Nossa 
sociedade passa por constantes mudanças 
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e, no cenário educacional, a situação não 
poderia ser diferente. Saber dominar o 
código escrito por si só não é garantia de 
ser um leitor competente e eficiente. É 
necessário valorizar-se o conhecimento do 
mundo letrado e trazê-lo para dentro da 
escola, utilizando-o de forma efetiva para 
que possamos obter sucesso no processo de 
aquisição da leitura autônoma e competente. 
Segundo Solé (1998), as estratégias de 
leitura são as ferramentas necessárias para o 
desenvolvimento da leitura proficiente. Cabe 
aos educadores aplicarem tais estratégias 
em suas práticas diárias contribuindo assim 
para uma melhora na qualidade leitora. 

 
AFINAL, O QUE É LEITURA?

Antes de trabalharmos as estratégias 
de leitura propriamente ditas, necessita-
se fazer referência ao que é leitura e a sua 
importância. 

De acordo com o dicionário Aurélio (2004, 
p.1193): “1. Ação ou efeito de ler. 2. Arte de 
ler. 3.Hábito de ler.4. Aquilo que se lê.” Logo, 
remete-se a definição de ler. De acordo 
com este mesmo dicionário (2004, p.1198), 
ler é “ver as letras do alfabeto e juntá-las 
em palavras, repetindo-as mentalmente ou 
em voz alta”. “Já está na escola, mas ainda 
não sabe ler”. Ora, se ler é juntar as letras, 
qualquer cidadão que sabe decodificar sabe 
ler, certo? Errado! O processo de leitura vai 
além da decodificação e junção de letras.

Segundo Bamberger (2002, p.20), a leitura 
é uma prática social que, antes da invenção 
da impressa, era acessível a poucos. 

Ler é conhecer, interpretar, ver o mundo 

a sua volta e entendê-lo. Paulo Freire (1989, 
p.2) disse que “a leitura do mundo precede 
a leitura da leitura da palavra, daí que a 
posterior leitura desta não possa prescindir 
da continuidade daquela”.

 Paulo Freire deixa claro, nessa afirmação, 
que o processo e o ato de ler iniciam-se 
antes mesmo do conhecimento de letras 
do alfabeto, do processo de juntá-las e 
transformá-las num vocábulo. Sendo assim, 
o educador dos dias atuais deve ater-se ao 
fato de que seu aluno, independentemente 
de sua idade, quando inicia seu processo 
de escolarização já tem um conhecimento 
de mundo. Esta criança já está “lendo”. Ele 
lê o mundo a sua volta, seus colegas, seus 
professores etc. Respeitar o conhecimento 
prévio trazido à sala de aula pelas crianças 
é iniciar o processo de alfabetização e 
letramento do meio, pois o começo já está 
com ele. Tal processo faz parte de nossas 
vidas, desde nosso nascimento. O bebê já 
nasce explorando o mundo ao seu redor, 
emite sons para se expressar e sabe, muitas 
vezes, reconhecer sua mãe pela voz. Isto 
nada mais é do que “ler o mundo”. Crianças 
“maiores” também sabem ler as expressões 
faciais de seus pais e, logo, distinguem 
o certo do errado etc. Ignorar todo esse 
conhecimento e ensiná-los a ler como se 
estas crianças chegassem à escola “ocas” é 
insensato e pode ter terríveis consequências 
como à falta de confiança. Tomar como ponto 
de partido a leitura de mundo é, certamente, a 
melhor maneira de tornar nossos alunos seres 
críticos, confiantes e pensantes, é mostrar-
lhes que eles já chegam à escola “lendo” e 
que falta muito pouco para o próximo passo, 
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que é a decodificação propriamente dita. 
Conclui-se então que a leitura vai além do 
processo de decodificar letras, mas, sim, 
atribuir sentido a coisas da nossa vida, da 
nossa realidade. Contextualizar o ato de ler 
é torná-lo algo simples, pois ele é, e também 
altamente prazeroso. Ler é estar vivo dentro 
da sociedade da qual fazemos parte. O leitor 
competente é aquele que é capaz de atribuir 
significado ao que lê, sabe selecionar textos 
que atendam suas necessidades e consegue 
ter rapidez e proficiência ao realizar a leitura 
em si, compreendendo-a e realizando-a com 
fluência. 

 A IMPORTÂNCIA DE LER

O ato de ler, como dito anteriormente, 
não se refere somente à decodificação de 
vocábulos, mas, sim, a ler o mundo a sua 
volta e compreendê-lo. Infelizmente, muitos 
educadores não compreendem que ler vai 
além do decodificar; o que dificulta muito 
a formação de novos leitores bem como 
a diminuição de analfabetos –funcionais 
ou não. A leitura parece estar sempre 
relacionada com a simples decodificação e 
com um processo rígido no qual tudo está 
relacionado a algo, tornando-a superficial, 
limitando muito o processo de significação 
dos signos de maneira mais profunda e 
contundente, é o ler “nas entrelinhas” que 
fica comprometido, neste caso. O ato de 
ler sempre foi objeto de estudo de diversos 
educadores, entre eles, Paulo Freire, que 
discorreu diversas vezes sobre esse ato. O 
“ler” não pode deixar de ser visto como algo 
complicado, porém quando realizado com 

sucesso, é satisfatório.
Ler é uma operação inteligente, difícil, 

exigente, mas gratificante. Ninguém lê ou 
estuda autenticamente se não assume, 
diante do texto ou do objeto da curiosidade 
a forma crítica de ser ou estar sendo sujeito 
da curiosidade, sujeito da leitura, sujeito do 
processo de conhecer em que se acha. Ler é 
procurar ou buscar criar a compreensão do 
lido; daí, entre outros pontos fundamentais, 
a importância do ensino correto da leitura 
e da escrita. É que ensinar a ler é engajar-
se numa experiência criativa em torno 
da compreensão. Da compreensão e da 
comunicação (FREIRE, 1995, p.29).

Segundo o PCN de Língua Portuguesa 
(1997), um dos objetivos do ensino de 
Português no ensino fundamental é valorizar 
a leitura como fonte de informação, 
como acesso aos mundos da literatura, 
capacitando o aluno a ter acesso a materiais 
escritos em função de diferentes objetivos. 
Ora, cabe então aos educadores refletirem 
e repensarem a respeito da importância de 
ler na vida de seus educandos. Por que é 
importante ler? Por que é tão importante 
lermos para nossos alunos? Por que é 
importante ensiná-los a ler? Quando 
deveríamos iniciar este processo? Podemos 
“ensinar” alunos não alfabetizados a ler? 
Todos esses questionamentos fazem parte 
da vida de um educador, especialmente, 
da vida dos pedagogos ou dos professores 
conhecidos como “alfabetizadores”, mas 
quando nos ativermos ao detalhe de que 
isso não é uma missão iniciada somente no 
primeiro ano do ensino fundamental, far-
se-á toda diferença na vida - não somente 
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escolar – desse aluno, entretanto em toda 
sua vida. 

Ler nos mantém informados, fomenta a 
imaginação e a criatividade, desenvolve o 
vocabulário, auxilia no desenvolvimento da 
oralidade, oferece novos conhecimentos, 
modifica conhecimentos antigos, estimula 
a memória, ajuda na capacidade de 
interpretação, dar prazer e pode ser uma 
maneira de apresentarmos o “mundo” da 
escrita aos nossos alunos.

A leitura, quando mais cedo introduzida, 
será benéfica à vida do aluno. Esse 
compreenderá sua importância e seus 
benefícios. Ela é importante não somente 
para a formação do estudante no ambiente 
escolar, mas também contribuirá para a sua 
formação enquanto cidadão ativo. “A leitura 
suscita a necessidade de familiariza-se com 
o mundo, enriquecer as próprias ideias e 
tem experiências intelectuais, o resultado 
é a formação de uma filosofia da vida, 
compreensão do mundo que nos rodeia”. 
(BAMBERGUR, 2002, p.32).

Compreende-se que a leitura é, sim, algo 
que nos acompanha sempre, porém cabe 
à escola criar formas de melhor explorá-la, 
dando subsídios aos alunos, trabalhando 
com experiências reais e autênticas para que 
um dia eles, os alunos, consigam realizá-la de 
forma eficiente e eficaz, dando sentido àquilo 
que eles leem. A fim de que tal objetivo seja 
alcançado com sucesso, usar estratégias de 
leitura desde a pré-escola faz com que “ler” 
seja algo fácil, descomplicado, simples e 
acima de tudo natural, pois isso é inerente à 
condição humana. 

“Transformar” os alunos em leitores não é 

tarefa fácil e isto não acontece do dia para a 
noite, é algo árduo, trabalhoso, muitas vezes 
desgastante, porém recompensador, uma 
vez que os benefícios são inúmeros. 

Para que tal competência seja atingida 
com sucesso, necessita-se de muito esforço 
e desempenho por parte dos professores, 
de forma que eles construam em suas salas 
de aula um ambiente aconchegante para as 
práticas de leitura. Trabalhar com os gêneros 
textuais de forma contextualizada e real é 
ponto de partida para que isto aconteça.

Sendo assim, para que formemos os 
leitores que tanto queremos, precisamos 
unir esforços e começarmos este processo 
antes mesmo de trabalharmos as práticas 
centrais da decodificação. Ao contrário, 
precisamos oferecer aos alunos desde 
cedo experiências relacionadas ao mundo 
da leitura, trabalhando estratégias que, no 
futuro, serão essenciais para que tenhamos 
bons leitores autônomos. É importante que 
ensinemos nossos alunos a anteciparem, 
a lerem ilustrações, a ativarem seus 
conhecimentos prévios, a contextualizarem 
a história ou o livro, a verificarem suas 
suposições etc. Agora, veremos algumas 
estratégias que podem ser utilizadas com 
alunos não alfabetizados – e alfabetizados- 
para que eles, quando alfabetizados, saibam 
utilizá-las competentemente. O objetivo em 
longo prazo é que o aluno, além de ser um 
ótimo leitor, seja também um bom escritor. 
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

A formação de leitores tem sido objeto 
de estudos de vários pesquisadores nos 
últimos anos, pois o Brasil tem altos índices 
de analfabetos, sejam eles funcionais ou 
não. Quando se deve introduzir este “hábito” 
na vida dos educandos? Como iniciar 
este processo de maneira sutil, prazerosa, 
instigante ao ponto do aluno interessar-
se sozinho pelo mundo da leitura? Como 
ensinar alunos não alfabetizados a ler? Isso é 
possível? De que maneira podemos atenuar 
este problema e formar uma geração de 
novos leitores? Como isso pode ser feito? 
Milhares de professores ao redor do país 
perguntam-se, todos os dias, como iniciar 
essa mudança. Ora, este processo pode 
– e deve- ser iniciado ainda na educação 
infantil. Ler desde os primeiros anos da 
educação infantil faz com que os alunos se 
familiarizem com este ato.  De acordo com os 
PCNs de Língua Portuguesa (1997), a leitura 
fornece aos alunos matéria-prima para outra 
conquista: a da escrita. Logo, os benefícios 
da leitura são inúmeros e quanto mais cedo 
iniciarmos este processo, mais chances 
teremos de formarmos novos leitores e, 
consequentemente, melhores escritores. 

 A fim de que formemos novos leitores, 
esses necessitam de uma série de recursos 
para que o ato de ler faça sentido e eles o 
realizem com proficiência e rapidez. Sendo 
capazes de ir além da simples decodificação 
de vocábulos, mas que possam ler 
informações implícitas; que possam aprender 
a ler aquilo que não está escrito; que 

estabeleçam relações entre experiências de 
vida e o texto; que compreendam que mais 
de uma interpretação pode ser feita; que 
cada leitor, baseando-se em suas próprias 
bagagens socioculturais, tem sua opinião 
em relação ao texto etc. Se esses recursos 
forem introduzidos durante rodas de leitura, 
atividade em classe, em situações reais e 
utilizando-se de materiais verdadeiros, será 
mais fácil que os alunos os apliquem quando 
forem leitores autônomos. Ao ler, o aluno faz 
uma série de interações com aquele texto para 
que o mesmo tenha significado. O leitor, com 
todo seu conhecimento prévio, aproxima-se, 
afasta-se, analisa, interage, observa, destaca 
ideias importantes, descarta o que não é 
relevante, faz comparações e exprime suas 
próprias opiniões, pois a interação entre o 
sujeito-leitor e texto lhe permite isto.  

Para que isso aconteça, é necessário que os 
professores trabalhem com diversos tipos de 
textos diferentes, expondo seus alunos aos 
mais diversos gêneros textuais garantindo 
assim que eles serão capazes de lê-los e 
escrevê-los bem como escolher os que mais se 
adequam as suas necessidades como leitores 
ou escritores. É imprescindível, também, que 
trabalhemos com bons materiais de leitura e 
que repensemos nossas práticas de ensino 
bem como nosso papel de adultos leitores. 
Como exigir que o aluno leia se você mesmo 
não lê? O professor deve ser coerente em 
sua prática.

 Percebe-se que o processo de 
alfabetização inicia-se muito antes do 
processo de decodificação. É necessário que 
se ofereça aos alunos diversas oportunidades 
de “ler” antes de se trabalhar com práticas 
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de decodificação em sala de aula. Mostrar 
ao aluno que linguagem falada e escrita são 
a mesma coisa, só fará sentido quando o 
professor começar a ler diferentes textos em 
voz alta, porém contando com a participação 
do aluno para que esse processo tenha 
sentido. Ensinar o aluno a inferir, a fazer 
antecipações, a usar seu conhecimento prévio 
no estabelecimento de relações de sentido 
diante de outros textos, é uma maneira de 
expô-los a procedimentos de leitura usados 
por bons leitores. Só se aprender a ler, lendo. 
Infelizmente, algumas das práticas de ensino 
atuais avaliam somente a compreensão 
textual dos alunos, esquecendo-se 
de que ao ensinarmos estratégias de 
leitura, estamos ensinando os alunos a 
lerem e compreenderem naturalmente e 
consequentemente, estaremos formando 
leitores eficazes e competentes.  

 Algumas estratégias de leitura podem 
ser utilizadas por educadores durante a 
educação infantil bem como no ensino 
fundamental, a fim de que ela - a leitura – 
faça sentido e tenha sentido enquanto se 
escuta ou se lê. 

Sendo assim, observemos algumas 
estratégias de leitura relevantes na formação 
de leitores, sejam eles alfabetizados ou não: 

• Estratégias de antecipação: é pensar 
no que irá vir. É utilizar-se do conhecimento 
prévio, da sua bagagem, a fim de construir 
significado;

• Estratégia de inferência: é o ler nas 
entrelinhas. Ler aquilo que não está escrito 
no texto através do conhecimento prévio e 
da interação com o mesmo, assim pode-se 
concretizar algumas conclusões; 

• Estratégia de análise do contexto 
gráfico: esta se refere, especialmente, aos 
alunos não alfabetizados, pois apesar de não 
decodificarem os signos, os alunos podem 
“ler” as imagens e atribuir-lhes significado. 
Verificando as fotos, imagens, desenhos, 
palavras em negrito, títulos, subtítulos etc; 

• Estratégia de seleção: é permitir ao 
aluno selecionar somente aquilo que é 
relevante, descartando o que é irrelevante 
para compreensão textual. 

Algumas das estratégias apresentadas 
acima, quando utilizadas com alunos 
não alfabetizados, requerem a ajuda do 
professor; este deve fomentá-las e instigá-
los a fim de que as crianças consigam 
atribuir significado ao texto e interajam com 
o mesmo. O professor será uma espécie de 
mediador entre o texto e o aluno, fazendo 
com que eles aprendam tais estratégias 
durante a Educação Infantil ou o início do 
Ensino Fundamental e, que possivelmente, 
possam aplicá-las, no futuro, quando se 
tornarem leitores independentes. Há outras 
estratégias de leitura que poderíamos utilizar 
em sala de aula. Nesse sentido, cabe ao 
educador verificar quais são as estratégias 
mais apropriadas para cada ocasião. O papel 
do professor é fundamental neste processo, 
pois é ele quem seleciona, analisa, escolhe 
e monta um plano de aula de acordo com a 
faixa etária de seus alunos, com a realidade 
daquele grupo, com o conteúdo estudado 
etc, a fim de que os alunos utilizem essas 
estratégias desde o início do aprendizado da 
leitura. 

O trabalho de leitura em sala de aula é 
apresentado por Solé (1998) em etapas. 
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Sendo elas: o antes, o durante e o depois 
da leitura. A autora apresenta algumas 
estratégias que podem ser utilizadas durante 
essas etapas.

Segundo a autora, algumas estratégias 
que podem ser utilizadas antes da leitura 
são: antecipação do tema, estudo da capa, 
levantamento do conhecimento prévio, 
expectativa em função da formatação do 
gênero, expectativa em função do suporte, 
expectativa em função do autor ou da 
instituição que publica a obra.

As estratégias que podem ser utilizadas 
durante a leitura: confirmação, rejeição ou 
retificação das antecipações, localização 
ou construção do tema ou da ideia central, 
esclarecimento de palavras desconhecidas 
a partir da interferência ou consulta de 
um dicionário, formulação de conclusões 
implícitas, com base em outras leituras, 
conhecimento prévio do tema, busca de 
informações complementares, identificação 
de palavras-chave etc.

E após a leitura, pode-se verificar: 
construção da síntese semântica do texto, 
troca de impressões em relação ao texto 
escrito, registro oral da compreensão textual, 
registro escrito da compreensão textual, 
registro gráfico da compreensão textual, 
avaliação das informações ou opiniões 
emitidas no texto, relação de informações 
para tirar conclusões. 

Como dito anteriormente, há diversas 
técnicas que, quando bem aplicadas, terão 
resultados excelentes para a prática de leitura 
dos alunos. Ensiná-los a ler antes mesmo de 
decodificar é fornecer-lhes as ferramentas 
necessárias para que esta tarefa – a de ler- 

se torne algo mais fácil, mais prazeroso e 
natural. A leitura tem papel fundamental no 
desenvolvimento da capacidade de produzir 
textos, sejam eles orais ou escritos, pois por 
meio dela os alunos vão entrar em contato 
com a linguagem escrita. Ler é contribuir 
para ampliar a visão de mundo, é estimular o 
desejo de outras leituras, de investigar outras 
coisas, é trabalhar a criatividade, estimular a 
imaginação, é abrir as portas de um mundo 
que jamais se fechará. 

O LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Antes de falarmos sobre o letramento na 
Educação Infantil, precisamos conceituar o 
que é letramento: 

Letra+mento, estabelecendo os 
significados dos termos: letra como forma 
portuguesa da palavra latina littera e, mento 
como sufixo, que indica resultado de uma 
ação. Portanto, letramento é resultado 
da ação de “letrar-se”, se dermos ao verbo 
“letrar-se” o sentido de “tornar-se letrado”. 
Resultado da ação de ensinar e aprender as 
práticas sociais de leitura e escrita, o estado 
ou condição que adquire um grupo social 
ou um indivíduo como consequência de ter-
se apropriado da escrita e de suas práticas 
sociais. (SOARES, 2003, p.38)

Observa-se que o termo letramento está 
relacionado à apropriação da escrita e da 
leitura, mas não somente no que se refere à 
decodificação, letramento está relacionado à 
apropriação completa da leitura e da escrita 
de maneira competente, independente e 
fluente. Tal conceito, relativamente novo na 
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área pedagógica, deve ser diferenciado do 
que se refere à alfabetização.

O letramento está associado ao papel 
que a linguagem tem no contexto social, 
na sociedade atual. Nota-se, então, que 
o letramento não acontece somente no 
ambiente escolar, logo ele acontece em 
lugares diferentes, com pessoas diferentes e 
está ligado a tudo aquilo que faz parte do 
nosso cotidiano e orienta as práticas sociais 
existentes em qualquer espaço de interação 
humana. 

Soares (2006) diz que a alfabetização diz 
respeito à aprendizagem da língua escrita 
como uma nova linguagem, diferente da 
linguagem oral, porém a ela associada. 

Embora exista uma diferença entre 
letramento e alfabetização, esses processos 
devem caminhar lado a lado; não podemos 
separá-los. O processo de aquisição da 
linguagem escrita se dá concomitantemente 
com seu uso e o desenvolvimento de suas 
práticas sociais. 

Aprender uma língua não é somente juntar 
suas letras e decodificá-las, é atribuir sentido 
a elas. Pode-se atribuir sentido a um quadro, a 
um vídeo, uma expressão visual, a uma dança 
ou a um texto escrito. Dessa forma, trata-se de 
ler no sentido de compreender que as coisas 
têm um sentido, orientadas pelas condições 
prévias determinadas pelo contexto de sua 
inserção. Por exemplo, quando uma criança 
vê o logotipo de um supermercado e entende 
o que ele representa. Uma criança ainda não 
alfabetizada pode sim ler. Uma criança, cujo 
mundo letrado é amplo, terá mais facilidade 
de compreender a linguagem escrita e obter 
sucesso no processo de alfabetização. 

Para que isso aconteça de maneira natural, 
o professor deve trabalhar com diversos 
tipos de materiais que privilegiam os mais 
diversos gêneros textuais, valorizando o 
conhecimento prévio dos alunos, de maneira 
que eles possam fazer deduções e construir 
o próprio conhecimento. 

Segundo Van Djik (1998), para se atribuir 
sentido a leitura em execução levasse em 
consideração os seguintes conhecimentos: 
conhecimento linguístico, relativo ao 
conhecimento das estruturas gramaticas de 
língua, da estrutura composicional do gênero 
a ser lido. Conhecimento enciclopédico, 
que se entende pelo conhecimento de 
mundo adquirido pelas experiências sócias 
interativas realizadas pelo individuo e 
conhecimento interacional relativo às regras 
que organizam a comunicação humana 
dentro de um processo sócio-interativo.

Conforme Silva (2010), a comunicação 
humana só pode ser compreendida no 
interior de textos, nesse sentido qualquer 
ato comunicativo subjaz um ato leitor.

Portanto, mostrar aos alunos que o 
processo de leitura e escrita está presente em 
todas as situações de comunicação humana, 
é dizer-lhes que eles sempre estão lendo, 
independentemente, de sua capacidade 
“decodificadora”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessas reflexões sobre leitura e 
o letramento na Educação, destacamos a 
importância de trabalharmos o letramento 
e a leitura na sala de aula. Ler é atribuir 
sentido e não deixar de lado o conhecimento 
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trazido pelo aluno à escola, é entender que o 
processo de leitura do mundo escrito inicia-
se bem antes do conhecimento das letras do 
alfabeto.

A fim de que isso aconteça verdadeiramente, 
precisamos começar a utilizar estratégias 
que trabalhem a linguagem em diferentes 
contextos e o uso de diferentes tipos de 
textos. 

Como fazer com que os alunos leiam? A 
resposta é simples: lendo. Ao longo deste 
artigo, podemos constatar que é somente 
através de muito trabalho, dedicação e 
bom planejamento que faremos dos nossos 
estudantes novos leitores. Eles serão os 
leitores que desejamos para o futuro de 
nossa nação. Ficou claro também que este 
trabalho inicia-se muito antes do processo 
de alfabetização. Os professores devem ler 
com seus alunos desde o início do processo 
de escolarização, fazendo assim com que 
eles valorizem este hábito e o apreciem. 

De acordo com o Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil (1998, 
p.122), um processo de construção de 
conhecimento pelas crianças por meio de 
práticas que devem ter como ponto de 
partida e de chegada o uso da linguagem.

Sendo assim, faz-se necessário usar 
todas as linguagens em todos os momentos 
possíveis para que alcancemos nossos 
objetivos. 

RODRIGO LEITE DA SILVA

Doutor em Língua Portuguesa pela PUC/
SP.; Coordenador acadêmico da FCE/
SP – Faculdade Campos Elíseos de São 
Paulo.
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PSICOLOGIA SOCIAL DO ACONSELHAMENTO

 I – RELAÇÕES HUMANAS

Texto Básico Bíblico: Jo. 13. 34-35; 
Fl. 1.1; 2Tm.3.1; Ec.4.9-10
O ser humano necessita para sua 
sobrevivência dos relacionamentos 

com seu semelhante, Deus nos criou como 
seres “gregários” Deus não nos criou para 
vivermos isoladamente a Igreja e o ministério 
pastoral não é uma “ilha” um eremita. 
Deus nos criou com capacidade de viver e 
relacionar com outras pessoas; “Não é bom 
que o homem esteja só” cf. Gn.2.18.
A vida em sociedade implica em conviver e 
interagir com o outro, com o sujeito. Isso nos 
leva a aprender, a conhecer a nós mesmo e 
o outro, para que essas relações humanas 
sejam eficazes. É o conjunto de interações 
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que se dá entre os indivíduos em sociedade. 
Relacionar-se é dar e receber ao mesmo 
tempo, é abrir-se para o novo, é aceitar 
e fazer-se aceito, buscar ser entendido e 
entender o outro. A compreensão começa 
pela capacidade de escutar o outro, colocar-
se no lugar dele e estar preparado para 
compreensão.

1. O que significa Relações Humanas?

É a arte do relacionamento, do diálogo, da 
conversa, que surge quando duas ou mais 
pessoas se encontram. Deus, ao criar Adão, 
viu que não era bom e criou sua companheira. 
Surge então o início do convívio social entre 
os dois.

II – ENTENDENDO A SOCIEDADE EM QUE 
VIVEMOS

Texto Bíblico Básico: Fl.1.1

Estudo o comportamento humano há mais 
de 22 anos e são inegáveis as mudanças que 
vem ocorrendo no contexto da sociedade nos 
últimos anos. A sociedade em que vivemos é 
composta por diversos grupos, instituições, 
etnias, religiosidade, comunidade, etc.
As ciências humanas, tais como: antropologia, 
sociologia, filosofia, psicologia, direito e 

teologia, procuram entender o homem 
dentro de seu contexto sociopsicocultural.
A história da sociedade foi se constituindo 
ao longo dos anos, porém, a partir da Idade 
Antiga (período que vai desde a descoberta 
da escrita até o ano de 476), Idade Média 
(período que vai de 476 até 1453, quando os 
turcos otomanos invadem Constantinopla), 
Idade Moderna (que vai de 1453 até 1789, 
quando ocorreu a Revolução Francesa), 
Idade Contemporânea (que se inicia em 
1789) começaram os sofismas fortemente 
hostis ao cristianismo. Pós-Modernidade é o 
período da História que veio tomar o lugar 
do período moderno, nos anos 1990, dando 
início à Hipermodernidade.
Os desafios são enormes para entender e se 
relacionar de forma cristã com a sociedade 
contemporânea, chamada de sociedade 
do conhecimento, “era digital”, sociedade 
de rede, sociedade hipermoderna ou 
supramoderna, mas com a graça de Deus 
e a orientação Bíblica é possível, desde 
que sigamos o modelo cristocêntrico e 
retomemos o modelo da Igreja Primitiva; cf. 
(Dn. 1.8)

Como entender a atual sociedade?

 Após a queda do muro de Berlim, em 1.989, 
o capitalismo se consolidou como ideologia 
política de direita que fomenta a economia 
mundial.
A globalização interligou e integrou a 
economia, cultura, política, religião; ou seja, 
o mundo está interligado; “o mundo na palma 
da mão”.
As pessoas estão cada vez mais descrentes 
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na política, a sociedade deu poder a governos 
reconhecidamente corruptos. Vivemos em 
uma cultura “Narcisista”, é a sociedade do 
espetáculo, a individualização e o culto ao 
corpo predominam; o sexo é o deus (Psique 
+Eros= Afrodite).
Em 1.990, iniciou-se a “era da informação 
digital” com o surgimento de tecnologias 
da informática. Chegamos à sociedade 
hipermoderna ou supramoderna. “A ciência 
e a tecnologia estão presentes na vida 
cotidiana das pessoas”. A partir do ano 2.000, 
fomos impactados pelas “redes sociais”, no 
entanto existem ainda outras características 
que são peculiares a esta sociedade:

Características Marcantes da Atual 
Sociedade

A - Evoluída: Cientifica e Tecnologicamente 
(Neurociência, engenharia genética, química, 
física, medicina, entre outras)
B - Sociedade influenciada pela Mídia: 
na qual a mesma determina o padrão de 
comportamento
C - Egocêntrica: as pessoas se tornam 
amantes de si mesmas, cf. (2 Tm 3.2.)
D - Antropocêntrica: “O homem é a medida 
de todas as coisas” filosofia humanista “O 
homem; centro do universo” contrariando a 
Bíblia, cf. (Sl 73.25); (1 Co 10.31); (1 Pe 4.11.)
E - Relativista: “Os fins justificam os meios” 
filosofia que substitui os valores absolutos 
por valores relativos. Negam os conceitos de 
certo e errado.
F - Sociedade Falida Moral e Espiritualmente: 
“Sodoma e Gomorra” (Gn. 18.17-33; 19.1-
11); Jd. V.7 “A moral foi extinta” “Apostasia” 

“Frieza espiritual” Sociedade que inverte os 
valores: (Is. 5.20) Nega Deus e valoriza o 
pecado.
G - Sociedade que Valoriza as Múltiplas 
Culturas: (multiculturalismo-paganismo) é 
possível manter-se puro em meio a Babilônia? 
Cf. Dn. 1.8; (Dn. 3.1-27);
H - Sociedade Liberal: “A Bíblia é um livro 
mitológico” “Jesus é mito” Valoriza o Sexo 
Livre. Deus exige padrão santidade, cf. 
1Pe.1.15-16; Hb.3.12-13; (Ideologia de 
gênero)

2. Instituições Sociais Que Mais Sobre 
Influências Malignas:

A – Política: “sutileza na mudança da 
legislação” cf. Dn. 3.10-12; 6.1-9 a trama 
para destruir o povo de Israel nos dias de 
Assuero, cf. Et.3.8-15.
B – Igreja e Evangelho: “gospel” Satanás 
tem infiltrado fortemente no meio da igreja. 
“todos os caminhos levam a Deus” usando 
três armas: Minar a fé; Induzir o crente a 
carnalidade; Perverter a doutrina; cf. Nm. 
25.1; 31.9-16; 2Pe.2.9-15; Ap.2.14. Entre 
os crentes a frouxidão moral estendeu seus 
tentáculos; cf. 1Tm.6.3-5; 2Tm.3.6-9. Temos 
que combater o pecado incansavelmente, cf. 
1Co.6.10-11.
C – Família: “Desestruturação e destruição 
é evidente”. Má formação familiar (Marido, 
mulher, filhos) (Gn.2.24), Aumento da 
infidelidade: precisamos fortalecer os vínculos 
familiares; “As Igrejas devem criar o Núcleo 
de Aconselhamento e Acompanhamento das 
Famílias”
D – Educação: A educação está 
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compromissada com materialismos. Quem 
educa é pai e mãe. (Lamentavelmente os 
filhos dos crentes estão sendo ensinados por 
pessoa fora do padrão cristão)

3. Entendendo a Sociedade em Que 
Vivemos á Luz da Bíblia:

O que a Bíblia diz sobre os dias atuais e a 
atual sociedade? 
A – Tempos Trabalhosos (2 Tm 3.1);
B – Tempo de Apostasia da fé (1 Tm 4.1);
C – Tempo de hipocrisia (fingimento, 
bajulação) (1 Tm 4.2);
D – Tempo de insensibilidade Espiritual 
(cauterização da consciência) (1 Tm. 4.2);
E – Tempo de rebelião contra Deus, (2 Tm 
3.1-9);
F – Tempo de degeneração moral, (Mt. 24.38), 
multiplicação da Iniquidade, (Mt 24.12-13) 
falso cristianismo;
G – Século Mau, (Gl 1.4);
H – Geração Corrompida e Perversa, (Fl 
2.15); 
I – Geração má e adúltera, (Mt. 16.)

4. Tempo de Avivamento e Renovação 
Espiritual:

A – O Avivamento dos Últimos dias: 
derreamento do Espirito Santo: (Atos 2.17-
18) (Joel 2.28-32 Atos 1.4-8) Mt. 3.11; Lc. 
3.16; 24.49.
B – Esse avivamento é semelhante aos dias 
de Elias: (1Rs.19.18)
C – Tempo de renovar as esperança: (Tt.2.11-
15; 1Pe.1.3-9)
D – Tempo de renovar a aliança, compromisso: 
(1Jo.4.15; Jo.5.24; Hb.4.12)

E – Tempo que não admite a neutralidade: 
(Ap.3.14-16)
F – Tempo de parar e concertar as redes: (Mt. 
4.21)

III – ENTENDENDO O COMPORTAMENTO 
HUMANO

Texto Bíblico Básico: Gn. 1.26
Precisamos entender um pouco mais de 
“Seres Humanos” em uma época em que 
as pessoas estão tão desvalorizadas. O 
obreiro trabalha com seres humanos, com 
gente, pessoas de carne e osso, que tem 
alma, espirito, emoções, sentimentos, 
desequilíbrio, traumas, frustrações, 
angústias, decepções, alegria, paz, harmonia, 
Os humanos são diferentes uns dos outros e 
únicos; “indivíduos”
É consenso entre os estudiosos da psicologia 
que a falta de “habilidades” para lidar com 
o ser humano é fator preponderante para a 
existência de muitos conflitos, sobre tudo 
dentro das igrejas. Por que é tão difícil 
trabalhar com as pessoas? Por que os conflitos 
estão sempre emergindo de todos os lados e 
formas? Como trabalhar com a diversidade 
humana e usá-la como ferramenta para o 
fortalecimento da Igreja? Como lidar com 
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as diferenças individuais e obter resultados 
satisfatórios?

1. O Homem

O homem é o objeto de estudo da psicologia, 
teologia, antropologia, medicina, etc., e 
tem por natureza a necessidade de viver 
em sociedade; assim ele está inserido em 
diversos grupos e instituições sociais.
- Família: a principal instituição 
socializadora do homem;
- Trabalho: dignifica o homem e traz 
honradez;
- Igreja: local de adoração coletiva - o 
culto é um serviço que se presta a Deus;
- Escola: exerce forte influência na 
formação da personalidade;
- Empresa: fortalece vínculo.
O ser humano depende de suas relações sociais 
para construção de sua “Personalidade”

1.1. Formação da Personalidade

Formação da pessoa; o jeito de ser de cada 
um. A personalidade pode ser definida 
como o conjunto de características que 
determinam os padrões pessoais e sociais 
de uma pessoa, sua formação é um processo 
gradual, complexo e único a cada indivíduo. 

Ela é constituída, basicamente, de três 
fatores:

A – Genéticos: a hereditariedade é um 
conjunto de informações armazenadas nos 
genes que são transmitidas de pais para filhos. 
Além dos genes, o DNA e os cromossomos 
fazem parte desse conjunto de informações 
genéticas que transmite a herança biológica 
do pai ao filho. A transmissão genética é a 
transferência de informação genética por meio 
dos genes a outra geração. Os filhos herdam 
de seus pais características biológicas como: 
temperamento, cor dos olhos, estatura, cor 
do cabelo, tipagem sanguínea, jeito de andar, 
falar, etc., e também poderá herdar alguns 
tipos de doenças, conhecidas como “doenças 
hereditárias” e o indivíduo ainda herda 
“tendências” além da influência cultural, 
como por exemplo, se tem histórico familiar 
de depressão, câncer, fibrose, hemorroidas, 
enxaqueca, daltonismo, obesidade, diabetes, 
cardiopatias, hipertensão, etc., tem pré-
disposição ou tendência para desenvolver 
estas doenças. 
B – Socioculturais: os fatores socioculturais, 
a influência cultural e preponderante na 
formação da personalidade. A cultura é 
transmitida, ou seja, a mãe/pai transmite 
ao filho seus hábitos, costumes, tradições, 
cultura, linguagem, práticas econômicas, 
escola. “A criança aprende os valores 
culturais na escola, igreja, família, jornais, 
rádio, televisão, livros, rede sociais, etc.”.
C – Ambientais: as influências sociais e 
ambientais são nítidas na formação da 
personalidade. “O ambiente familiar se não 
for sadio poderá contribuir para formação de 



37

REVISTA PILARES DO CONHECIMENTO - FAETEL - VOLUME 02 - NOVEMBRO - 2018

uma personalidade doentia”    
- Herança cultural: portanto, é possível a 
pessoa herdar conceitos e valores, como 
caráter, reputação culturalmente e não 
geneticamente. 
- Herança genética: pessoa portadora 
de daltonismo tem consigo uma herança 
genética. Não confunda herança genética 
com as síndromes genéticas; ninguém herda 
geneticamente valores, eles são construídos 
socialmente. 
- Tendência: a pessoa poderá herdar 
tendência, como por exemplo, o alcoolismo 
e a dependência química; os vícios. 
- Pré-disposição: é a inclinação para 
determinadas coisas que pode ser genética 
ou cultural 
- Histórico familiar: do ponto de vista clinico, 
psicológico e médico, o histórico familiar 
é fundamental para o diagnóstico e o 
procedimento terapêutico. 
- Influência: influência é a ação e o poder 
que uma pessoa exerce sobre outra; esta 
ação pode ser psicológica, espiritual, 
comportamental, política etc. Influência é a 
força moral, que leva a pessoa a imitar, seguir 
ou copiar modelos para sua vida, mesmo 
que seja subjetivo. A influência resulta em 
modificação de comportamento de alguém, 
positiva ou negativamente. Não resta dúvida 
que somos influenciados para melhor ou 
pior; influência negativa, cf. (1Co 15.33); 
influência positiva, cf. (Pv13.20). 
- Cultura Familiar: quando estudamos 
a família do ponto de vista psicossocial 
percebemos que ela sofre influência do 
meio social e da própria família, o que 
não está em desarmonia com a passagem 

bíblica de Êx 20.5-6, a qual trata-se de uma 
possível transmissão cultural. A meu ver, 
essa passagem não se trata de “maldição 
hereditária”, mas, de tradições culturais 
sequenciais. Em minha atividade como 
psicólogo encontrei diversas crianças agindo 
ou com comportamento parecido com o do 
pai. Certa vez atendi uma criança no espaço 
escolar com queixa de agressividade com 
os colegas e professores. Dias depois, fui a 
sua casa fazer uma visita institucional e fui 
recebido de forma agressiva pelo seu pai. Isso 
mostra que as pessoas são influenciadas pela 
cultura familiar, além disso, tem as influências 
malignas atuando fortemente para destruir a 
família tradicional, monogâmica e patriarcal, 
cf. (At 5.3) ; (Jo 13.2.) 
O povo de Deus, os israelitas, ao saírem do 
Egito sob a liderança de Moisés, levaram 
consigo parte da cultura egípcia “miscigena”, 
o que provavelmente deu muito trabalho 
a Moisés. Dias depois da saída do Egito, 
começaram as murmurações e os desejos 
de voltarem ao Egito, cf. (Ex 16.1-10).  
prossegue o povo de Israel em sua caminhada 
pelo Deserto, chagaram-se ao Sinai, o povo 
permanece no Sinai e Moisés sobe ao monte 
para encontrar com Deus e Dele receber 
a tábua da Lei, cf. Êx.32.1-25, o povo cair 
na idolatria, obscenidade, imoralidade e 
prostituição “O povo assentou-se a comer 
e beber e levantou-se para folgar” a maldita 
herança cultural traga do Egito se manifesta 
fortemente no episódio do bezerro de ouro. 
- Herança Adâmica: “Portanto, assim como 
por um só homem entrou o pecado no mundo, 
e pelo pecado a morte, assim também a morte 
passou a todos os homens, porquanto todos 
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pecaram” (Rm 5.12) “Porque, assim como por 
um homem veio a morte, também por um 
homem veio a ressurreição dos mortos. Pois 
como em Adão todos morrem, do mesmo 
modo em Cristo todos serão vivificados” (1 
Co 15.21-22) “..éramos por natureza filhos 
da ira..” Ef.2.1-3, portanto, herdamos a 
natureza adâmicas, neste sentido não somos 
imagem e semelhança de Deus, mas imagem 
e semelhança de Adão, Cf. Gn. 5.3 

1.2. A Manifestação do Caráter: 

Caráter não é herdado geneticamente 
é construído socialmente e são virtudes 
interiorizadas que se manifesta: 
A – Através dos Valores: valores são 
aprendidos. (fidelidade, honestidade, 
verdade, transparência, justiça, generosidade, 
Sl.15.1-5)
B – Através das Motivações: por trás de toda 
ação existe os motivo, fazer certo, mas com 
motivação errada comina com morte, cf. 
(At.5.1-11)  
C – Através das Atitudes: revela o verdadeiro 
caráter. 
D – Através de Ações: esta revela quem somas 
“aquilo que você faz, soa tão alto em meus 
ouvidos que mal posso ouvir o que você diz” 
(Ralph Waldo) as ações dos cristãos precisa 
estar em harmonia com aquilo que ele prega. 
Há muitas incoerências entre aquilo que é 
pregado e o que vivido; cf. Rm. 2.21-22.  
E – Através das Formas de Pensar: (Fp.4.8) o 
que você pensa é o que você faz. 
F – Através do Estilo de Vida: o caráter 
manifesta naquilo que você em casa, no 
trabalho, na faculdade, nos negócios. 

G – Através da Conduta: “Conduta é 
aquilo que você é quando ninguém esta te 
observando”

1.2.1. Os Obreiros Devem Avaliar o Seu 
Caráter.

Jesus fez uma avaliação do seu caráter, de 
sua reputação, “Auto avaliação” em Mt. 
16.13 “Quem dizem os homens ser o filho 
do homem?” 
A – O que dizem de você os de fora da 
igreja? Pago minhas contas? Cf. Mt. 5.14; 
zelo pela integridade do meu nome? Tenho 
crédito? 2Rs.4.7; Paulo era tão integro que 
até o Diabo deu testemunho de sua fé cf. At. 
19.15. 
B – O que pensam de você os que estão 
dentro da Igreja? Como a Igreja me vê? 
Cf. At.16.1-2; 1Tm.4.12; 1Sm.12.1-3; sou 
disciplinados quanto aos horários da Igreja? 
Respeito o sexo oposto? Sou fiel nos dízimos 
e ofertas? Sou disciplinado quanto o uso 
da língua? Não faço distinção de pessoas? 
X-9? Traíra? Puxa tapete? Língua salta? Etc..., 
ciumento, invejo, orgulhoso? 
C – Que conceito minha família me dá? Cf. 
(1Tm.5.8) A minha família dá bom testemunho 
a meu respeito? Sou exemplo para os filhos? 
D – O Que a liderança da Igreja pensa de 
mim? Cf. Dn. 5.10-12; 1Sm.16.18. Como é 
minha convivência com os companheiros de 
ministérios?  
E – Como é meu relacionamento sexual? 
Respeito meu cônjuge? Primeiramente que 
nos conhece profundamente é Deus, depois 
o cônjuge; De um a dez que nota sua esposa 
te dá? 
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1.3. As Pessoas São Diferentes

Os pastores; os obreiros em geral precisam 
saber que as pessoas são diferentes uma 
das outras em vários aspectos; mas, com a 
mediação pastoral é possível viver unidas 
no mesmo objetivo; muitas vezes requer 
“Mudanças” de comportamentos ou 
“Adaptações”. 
A - Diferentes em Aparências Físicas: ”Não 
façam comparações” não enfatize as virtudes 
de um para apontar os defeitos do outro, 
isto poderá estimular a rivalidades, ciúmes e 
inveja. Olhe-os como indivíduos singulares, 
repletos de pluralidades. 
B - Diferentes em Temperamento: é preciso 
que haja amor, firmeza e bom senso na 
orientação, e muita paciência para lidar 
com as pessoas, seus temperamentos e 
personalidades são diferentes, seus impulsos, 
emoções e sentimentos. 
- Pessoas Abertas Extrovertidas: são pessoas 
que comunicam com facilidade e alegria, 
elas recebem a mensagem dos outros com 
mais facilidades. São pessoas consideradas 
comunicativas simpáticas espontâneas, 
sociáveis, elegante de gentil presença. 
Geralmente essas pessoas são abertas ao 
diálogo. 
- Tímidas Introvertidas: são pessoas que tem 
pré-disposição para o fechamento e reserva. 
Geralmente tem dificuldade de comunicação, 
as causas podem ser biológico ou cultural. 
Geralmente os tímidos sente medo dos 
outros, de falar em público, são inseguras.  
- Dinâmicas Operativas: tem facilidade em 
relacionar; tanto com pessoas desconhecidas 
quanto conhecidas; tem facilidade para criar 

amizades, iniciar um diálogo; possuem dotes 
especiais de simpatia e cordialidade, sente-
se bem em diversas situações. Adaptam-se 
rapidamente as mudanças.
- Pessoas Seletivas: elas bloqueiam diante 
do imprevisto e sofrem quando devem tratar 
com pessoas. Sua sociabilidade fecha-se 
sobre setores previamente cultivados e não 
se desenvolve até que consigam romper as 
restrições. 
C - Diferentes em Talentos, Vocações: o 
manejo pastoral deve ajudar as pessoas a 
identificarem os seus objetivos e foco; uma 
das múltiplas funções pastorais e “orientar” 
as pessoas a desenvolverem suas aptidões, 
talentos e dons.
D - Diferentes em Cultura Familiar: cada 
família tem seus costumes hábitos e tradições 
que são peculiares a ela. (família nordestina, 
capixaba, acreana, gaúcha etc..)
 E - Diferentes em Relação ao Gênero: 
homens e mulheres são diferentes em vários 
aspectos, desde os biológicos e emocionais e 
comportamentais. 
F - Diferentes em Faixa Etária: a psicologia 
do desenvolvimento elaborou os estágios ou 
ciclo vital da vida, os quais traçam o perfil 
psicológico e comportamental de cada etapa 
da vida. 
G - Diferentes em Relação ao Pensamento: 
não pensamos iguais, não falamos iguais, 
não sentimos iguais. 
“Não somos encaixotados onde todos falam 
iguais, pensam iguais, temos diferença, 
porém, do ponto de vista cristão o Espirito 
Santo uni os diferentes” 
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1.4. As Pessoas Têm Necessidades 

A - Necessidades Físicas, Materiais: 
alimento, educação, vestimenta, locomoção, 
lazer, trabalho, etc. O bom obreiro precisa 
entender essas questões, cf. Fl.1.1.
B - Necessidades Emocionais, Afetivas: todo 
ser humano tem necessidade de afeto, gestos 
e palavras de carinho, estímulo, incentivo, 
motivação, se você tem dificuldades 
pessoais nesta área, compartilhe peça 
ajuda; Estabeleça “pontes de comunicação”. 
Lembre-se que é uma necessidade vital do 
indivíduo e se não for preenchida, pode sê-
lo por outras pessoas mal intencionadas 
(traficantes; aliciadores sexuais, marginais, 
pervertidos, fanáticos religiosos, seitas 
esdrúxulas, etc). “Precisamos estar atentos 
com as carências afetivas” 
C - Necessidades Espirituais: O ser humano 
precisa de Deus. Existe um espaço dentro 
do indivíduo que só pode ser preenchido 
pelo Criador da vida. Não se trata apenas 
de frequentar uma igreja, de ter uma vida 
devocional no lar; é bem mais que isto. O 
homem interior precisa de alimento espiritual, 
o homem exterior de alimento físico. 

1.5. Transtornos de Personalidade

Os transtornos de personalidade são 
um grupo de doenças psiquiátricas ou 
psicológicas que geralmente começa na 
adolescência ou no início da fase adulta em 
que os traços emocionais e comportamentais 
de um indivíduo são muito inflexíveis e 
mal ajustados; eles estão divididos em três 
grupos: 

A – Grupo A: 
- Paranóide: desconfiança e suspeita intensiva 
dos outros; “Indivíduo com Paranoide são 
geralmente de difícil convivência e apesentam 
frequentes problemas de relacionamentos” 
- Esquizóide: distanciamento das relações 
sociais; opta por atividade solitária; 
“Indivíduo Esquizoide não tem desejo intimo, 
indiferente, não importa com a família, são 
extremamente solitário” 
- Esquizotípica: crenças estranhas, 
pensamentos mágicos; “Indivíduo 
Esquizotípico geralmente é supersticioso e 
preocupado com fenômeno paranormais, 
eles acham que tem poderes especiais, tipo 
profeta, visões, ler pensamento etc..” 
B – Grupo B: 
- Antissocial: padrão de intensa violação dos 
direitos dos outros e não respeita regras 
sociais; “As pessoas com esse transtorno 
tendem a ser hostis, manipuladoras, trata 
as pessoas com dureza, frieza, indiferença 
e insensibilidade; violem as leis, causa 
problemas sem apresentar nenhum 
sentimento de culpa ou remorso”   
- Borderline: é um transtorno psiquiátrico 
grave caracterizado por um padrão de 
instabilidade contínua no humor, no 
comportamento, autoimagem. Geralmente 
pessoa com Borderline experimenta 
episódios intensos de raiva, depressão, 
ansiedade, pânico, fobias, distúrbios, 
automutilação, pensamento suicida, 
surto psicótico; distúrbio da sexualidade.  
“Geralmente a pessoa esta no limite, pois, 
ocorre concomitante com depressão e 
bipolar” 
- Histriônica: sexualmente sedutor; centro 
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das atenções; instabilidade emocional; 
“Pessoa Histriônica ficam deprimidos quando 
não é o centro das atenções” No começo 
do século XX este distúrbio era conhecido 
por histeria e especialmente identificado 
entre a população feminina. A maioria dos 
psicanalistas concorda que uma infância 
traumática, contribui para o desenvolvimento 
do transtorno.
- Narcisista: fantasia ou comportamento de 
grandiosidade, necessidade de admiração; 
“A pessoa narcisista está absolutamente 
convencida de que é superior às outras 
pessoas e se compara sistematicamente com 
todos ao seu redor pensando que ninguém 
está acima dela” geralmente são invejosas, 
orgulhosas e arrogantes. 
C – Grupo C: 
- Evitativa: (esquiva ou isolamento) evita 
contato com as pessoas; pessoas com este 
transtorno possuam baixa autoestima, 
julgando-se socialmente incompetentes e 
desagradáveis, evitam todo e qualquer tipo 
de contato social por um medo extremo de 
humilhação, ridicularizarão e desprezo, e 
ainda, seu comportamento tenso e cauteloso 
provoca o deboche de outrem confirmando 
suas dúvidas quanto a si mesmas (DSM-5, 
2014, p. 673).
- Dependente: a personalidade dependente 
caracteriza-se por uma forte necessidade em 
se sentir cuidado, protegido e próximo dos 
outros. Quando não tem alguém para apoiar 
sente angustia, depressão, um caos interior. 
Torna-se difícil levar a sua vida para a frente 
e cuidar de si próprio. “Pessoa dependente 
não consegue tomar decisões, fica sempre 
procrastinando, são pessimistas”  

- Obsessivo Compulsivo: preocupa-se 
excessivamente com pormenores, regras, 
listas, ordens, organizações; perfeccionista 
que procura continuamente a perfeição em 
tudo o que faz, revendo as tarefas vezes 
sem fim, com a sensação de que há sempre 
mais correções a fazer. Não confundir 
personalidade obsessiva com o TOC. 
As causas exatas dos transtornos de 
personalidade ainda são desconhecidas, 
entretanto, acredita-se que fatores 
genéticos, ambientais e a “Cultura familiar” 
estejam envolvidos. Os sinais e sintomas 
variam muito de acordo com o tipo de 
transtorno, porém, outros são semelhantes. 
Os transtornos de personalidade constituem 
um padrão de sentimentos, pensamentos 
e comportamentos que não se adaptam a 
situações diversas. Especialistas que podem 
diagnosticar um transtorno de personalidade 
são: Clínico geral, Neurologista, Psicólogo 
e Psiquiatra; os tratamentos são 
medicamentosos e psicoterápicos. 

IV - AS BASES PARA O BOM 
RELACIONAMENTO
Texto Bíblico Básico: Lc. 24.15-20

Apresentamos com base no texto bíblico 
acima os quatro pilares para um bom 
relacionamento; aas quais são: Comunicação, 
Movimento, Participação e Tempo. 

1. Comunicação

Comunicação é a Base de todas as atividades 
humanas; é impossível o ser humano viver 
sem comunicação. Por meio da linguagem 
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os indivíduos se comunicam. Comunicar é 
transmitir, emitir e receber mensagem, a 
linguagem pode ser fala ou escrita, “Verbal 
ou não verbal” podem ainda transmitir 
mensagem através de gestos e olhares. A 
Linguagem é desenvolvida nos contatos 
sociais, por esta razão a criança não nasce 
falando. Portanto, ter domínio da linguagem 
é fundamental para a comunicação. 

1.1. Sem a Comunicação Não é Possível 
Construir Relacionamentos

Praticamente a vida seria inexistente sem a 
comunicação. Se a pessoa não se comunicar 
vai ser ignorada pelas demais e passará a 
viver isolada, em solidão. O ser humano é 
individual, mas, também social que depende 
das relações com outros seres humanos. Sua 
principal característica biblicamente é de 
viver em grupo; cf. Gn. 2.18; e contar com a 
amizade de alguém para trocar idéias. 
A saúde mental é percebida em uma 
pessoa que consegue construir e manter 
relacionamentos profundos e saudáveis com 
outros seres humanos. “Uma criança ao nascer 
se for colocada isolada da sociedade, será 
considerada anormal, sem falar” Ele precisa 
de cuidados especiais desde o nascimento 
para tornar-se fortes seus relacionamentos 
e desenvolver o seu potencial e torna-se 
inteligente. 

1.1.1. A Comunicação Com Deus

No Edem Adão é Eva comunicava com Deus, 
cf. Gn. 3.8; Deus sempre usou a comunicação 
para manifestar-se o seu poder e estabelecer 

sua vontade, cf. Sl. 33.9; portanto, Deus tem 
comunicado com o homem nas diversas 
situações:
A – Esclarecendo o seu querer: (Êxodo 3.1-
22)
B – Fazendo Promessa: (Gn. 12.1-4)
C – Comunicando seus preceitos: (Êxodo 20)
D – Transmitir Juízo: (Gn. 6.13-22)
O Senhor Jesus não foi diferente, ele 
comunicou também com as pessoas Mt. 4.23. 
Vemos nos evangelho o grande interesse de 
Jesus viver em contatos com as pessoas; 
cf. Mt. 5.1-2 Mc. 3.1-5; Mc.8.1-3; Lc. 12.1; 
Jo. 4.4-7 “Jesus vivia em contatos com as 
pessoas, Ele conversava com elas” 

1.1.2. Um Bom Comunicador

Para que a mensagem seja entendida, 
necessário que haja clareza entre as pessoas 
que comunicam obedecendo três elementos 
fundamentais da comunicação:   

A – Tom de voz: 
B – Expressão Corporal:
C – Palavras: Usamo-nos a fala (linguagem) 
para comunicar, aquilo que falamos vai 
aproximar as pessoas de Deus ou distanciá-
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las. Cf. (Ef. 4.29; Mt. 12.36)
O conteúdo da fala, a tonalidade, o local 
apropriado, são, portanto, esses elementos 
que dão o tom inicial para uma boa 
comunicação. Quem quer ser um bom 
comunicador é preciso saber que o ser 
humano possui três canais principais de 
recepção de mensagem.  
A -  Canais psicovirtuais: Descodificam cor, 
imagens, fotos
B – Canais Auditivos: Observa a tonalidade 
da voz e a carga de emoção aos transmitir a 
mensagem. 
C – Canais Sinestésicos: Captura a 
sensibilidade do corpo, os sentidos, os 
movimentos. 
“O bom comunicador dever ser um bom 
ouvinte; ouvir bem é dever de um bom 
comunicador; prestando a atenção na 
mensagem, cf. Tiago 1.19; ouvir é um hábito 
que precisa ser cultivado”

1.1.3. O Poder da Comunicação 

A comunicação tem poder de transformar: 
A – Crenças: os meios de comunicação têm 
sido usados tanto para o bem quanto para o 
mal; e preciso saber separar o joio do trigo, 
cf. Mt. 13.24-30. 
B – Valores: atualmente os valores da 
família, por exemplo, estão sendo deturpado 
por pessoas que exercem o poder da 
comunicação. O casamento está sendo 
desvalorizado. A infidelidade conjugal é vista 
por muitos como nobreza. Os valores morais 
não são mais preservados. 
C – Comportamentos: a comunicação pode 
corromper comportamento; quando a 

comunicação corrompe as crenças ela atinge 
também os valores e automaticamente o 
comportamento que também é corrompido. 
“As má conversações corrompem os bons 
costumes”  Cf. (1Co.15.33)
 A comunicação pode ser perniciosa; existem 
pessoas que usam a comunicação tanto 
escrita quanto falada para deturpar, caluniar. 
O cristão deve pensar antes de falar. Em 
Pv. 25.11, Deus estabelece o princípio da 
comunicação.   
Parece que a maioria dos cristãos ainda 
não atentou para a força que tem a 
comunicação. O Diabo tem usado os meios 
de comunicação para transformar crenças, 
valores e comportamentos com o objetivo 
de profanar o nome de Jesus. 
“Quem comunica bem tem o poder de: 
influenciar, sensibilizar, emocionar, comover, 
mudar, esclarecer e provocar transformações 
vitais” comunicar de forma errada trás 
consequências desastrosas, Jesus alertou 
em Mt. 18.18-19 o que sai da vossa boca é 
que faz mal, porque vem do coração “Alma”. 
Tiago fala do poder da linguística, cf. Tg. 3.6.
 
2. Movimentos: (Texto Bíblico Juízes 
6.11.16; Atos 17.28)

Não existe relação humana sem movimento, 
pois este é o alicerce dos relacionamentos.
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2.1. Tudo Esta em Movimento

Movimento é deslocamento, sair do lugar, 
mudança de posição. No campo da psicologia 
movimento significa ações e ações indica 
vida de realizações, movimento significa 
aproximação. A primeira vez que a Bíblia 
menciona o Espírito de Deus, percebe-se 
que ele esta em movimento “e o Espírito de 
Deus movia sobre a face das águas” cf Gn. 
1.2. 

2.2. O Movimento da Terra 

A terra está sempre em movimento, 
translação e rotação. A consequência de uma 
vida sem movimento e frustração. 

2.3. Movimento Produz Mudanças

É preciso saber que toda mudança requer 
diálogo, pois, pode gerar uma crise inicial, 
mas, depois se acentua com o tempo. 
Mudança gera novo conhecimento. Muitos 
pastores não estão preparados para 
mudanças. Através do novo conhecimento o 
ser humano alcançara novas oportunidades 
de relacionamentos; Mudança gera: Novas 
experiências, crescimento espiritual, 
progresso, desenvolvimento e maturidade. 

2.3.1. Deus Trabalha Através das Mudanças

Nem sempre as bênçãos são recebidas como 
e quando queremos; em certas ocasiões é 
preciso mudanças para recebê-las. Mudança 
requer comunicação. 
A - Deus fez Abraão Movimentar-se: “Sai-

te da tua terra e da tua parentela e da casa 
de teu pai” cf. Gn. 12.1; Deus comunicou, 
Abraão movimentou-se, Deus trouxe 
experiências profundas a Abraão até seu 
nome foi mudado, cf. Gn. 17.5; e as benção 
vieram sobre ele. Cf. Gn. 13.2; 20.1-3.
B - Deus Mandou Josué a Movimentar-se: 
A ordem de Deus era para Josué levantar-
se, Js. 1.2; para possuir a terra. Para isso ele 
precisava sair do lugar do desanimo, medo e 
enfrentar a crise das mudanças; 
C – Deus Mandou Ezequiel Movimentar-se: 
Deus colocou Ezequiel o meio do vale e fez 
ele movimenta-se Ez. 37.1-2
D - Deus da Oportunidade Para o Cristão 
Movimentar: Deus não move uma pena 
daquilo que nos podemos fazer. Não adianta 
ficar olhando para o Céu esperando um anjo 
descer com resolução dos nossos problemas. 
Não adianta nada orar pedindo um emprego, 
e ficar em casa dormindo, tem que ir ao 
encontro.   

3. Participação: (Texto Bíblico 2ºCorintios 
8.17-23)

As relações humanas se constroem com 
participação; aqui é o lado das atividades 
práticas. É importante o obreiro compreender 
o valor da participação; ela cria um laço de 
afetividade e confiança, além, de crescer 
espiritualmente. Existe obreiro que centraliza 
as atividades da igreja, e inibe a participação 
dos membros e dos outros obreiros. Uma 
liderança centralizada, fechada que torna a 
participação dificultosa e uma liderança sem 
brilho. A participação trás grandes benéficos. 
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3.1. A Grande Beneficiada é a Família: 
Uma família que todos participam das 
atividades na igreja é uma família forte, 
os filhos são sadios espiritualmente, sem 
traumas, depressão, sem agressividade, e os 
problemas são resolvidos com mais acerto. 

3.2. A Sociedade Também é Beneficiada 

Sendo a família beneficiada logicamente 
a sociedade também, pois cada membro 
exercerá seu papel com mais dignidade: 
A – Exercendo a sua dupla cidadania: Mt. 
22.21  
B – Preservando respeitando o patrimônio 
eclesiástico, público e privado: 
C – Tornando cristão mais preparado. 

3.3. A Igreja é Beneficiada

É a principal beneficiada, pois, promove o 
crescimento, a postura e a simpatia; além 
do aumento do número dos membros e das 
finanças, cf. Mt. 16.19. 

4. Tempo: (Sl90.2-6,9-12; Gl6.10-A)

O tempo é um fator fundamental para o 
desenvolvimento da vida, e para os bons 
relacionamentos e as interações sociais. 
4.1. O Tempo Deixa Marcas.
Às vezes, as marcas são de boas recordações; 
outras vezes são de más recordações. 
Existem obreiros vivendo o presente, mas, 
influenciado pelos traumas do passado.
4.2. Deus Age no Tempo Certo.
A Bíblia relata a História de um jovem que 
poderia ter sido a pessoa mais traumatizada 

e complexa de sua época. (Gn. 45) Não 
havia trauma em José, nem depressão, nem 
sentimento de vingança, mas somente amor 
e perdão, Cf. (Gn. 45.15)
  4.3. O Tempo que Passa Não Volta
O tempo passado deixa marcas e o tempo 
futuro deixa as pessoas ansiosas; muitos 
deixam a benção passar e depois vão se 
lamentar. 
4.4. Tudo Tem o seu Tempo Determinado por 
Deus. 
Ec. 3.1ss
4.5. As Três Dimensões do Tempo: (Fl. 3.12-
14)
A – Passado: “Esquecendo-se das coisas que 
atrás ficam” 
B – Presente: “Avançando para as que estão 
diante de mim” 
C – Futuro:  “Prossigo par ao alvo” 

V – CONSTRUINDO RELACIONAMENTOS 
SÓLIDOS

Existe uma interdependência entre os seres 
humanos, a psicologia social afirma que não 
existe ser que não esteja no outro. Ou seja, 
nos construímos nossa identidade a partir de 
outras pessoas, isso só é possível a partir das 
relações humanas e sociais. 
O ser humano precisa de relacionamentos 
interpessoais para desenvolver 
oportunidades até mesmo de sobrevivência. 
O relacionamento poderá começar com um 
simples olhar e vai gradualmente tomando 
força e incorporando até as mais profundas 
e intimas relações.   
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1. Primeiro Nível: Cumprimentar as Pessoas

Essa atitude demonstram educação e 
respeito e gentileza. Existem pessoas que 
são antipáticas provavelmente irá rejeitar 
esse ato.  

2. Segundo Nível: Conhecer as Pessoas 
Melhor 

Aqui entra o diálogo, a comunicação; quando 
queremos conhecer uma pessoa começa pela 
aproximação, primeiro a cumprimentação 
depois aproximação com uma conversa 
amigável. 

3. Terceiro Nível: Convivência 

O convívio é o terceiro nível no 
relacionamento; e está relacionada à nossa 
família, igreja, vizinhança, trabalho, Escola. 
Existem obreiros que não sabem construir 
relacionamentos são ranzinzas, ranhetas, 
antipáticas, não conversa nem com os 
vizinhos.  

4. Quarto Nível: Fazer Amizades

Para chegar a esse nível é preciso conhecer 
melhor a pessoa com quem lidamos afim de 
melhor interagir com ela. Amigo é aquele que 
se destaca por sua cordialidade, benignidade, 
sinceridade e confiança Pv. 17.17; 18.24. 
Somente a amigo podemos confidenciar 
assuntos pessoais. Amigo é aquele a quem 
trocamos ideias. Paulo tinha verdadeiros 
amigos, cf. 2Co. 8.23; Fp. 2.25. Daniel 2.49.

VI – AS RELAÇÕES PASTORAIS E A 
DIVERSIDADE ECLESIÁSTICA

Atualmente a igreja Assembleia de Deus 
no Brasil adotou basicamente duas classes 
de pastores, “Os titulares e os auxiliares”; 
mas, isso não difere em caráter, apenas na 
estrutura organizacional da igreja; porem, 
ambos devem ser tratados com consideração 
e respeito, dando-lhe espaço para trabalho, 
respeitando a sua vocação e diferença, cf. 
Ef.4.11. 
Pastor-mestre: 
Pastor-evangelista: 
Pastor-presidente: 
Pastor-doutor: 
Pastor-conselheiro: 
Como você tem tratado seus pastores e 
obreiros? Como tem sido a sua relação com 
eles? Tem os ajudado em sua vocação? Tem 
os levado a igreja a um profundo respeito 
por eles? Tem os corrigido quando erram? 
 - Os Evangelistas e os Presbíteros: São 
os voluntários dos santos ministérios; os 
aspirantes ao sacerdócio pastoral, pelo fato 
de ser voluntários não significam que tem 
que ser humilhado, desprezados; devem ter 
honra e especial confiança; repreende-los 
com carinho em suas falhas; explicar-lhes as 
normas do trabalho do ministério. Oferecer 
espaço no exercício de suas funções. 
Incentivá-los na pregação do evangelho.
- Os Cooperadores e os Diáconos: 

1. O Sucesso do Obreiro (a) 

Depende do bom relacionamento com os 
demais obreiros, desde os cooperadores até 
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o posto hierárquico mais alto da igreja; e com 
os demais obreiros de outras regiões; para 
ter sucesso ministerial depende ainda de ser 
mantido o seguinte:
A - Não Aceite Calúnia e Difamação: além, de 
crime previsto em lei; é pecado. Existe obreiro 
(a) que tem prazer em caluniar alguém.  Um 
dos piores erros que o líder pode cometer é 
acreditar em calúnia, fofoca, difamação etc.., 
“Não fale, e não aceite qualquer outra pessoa 
falar mal do seu colega de ministério” 
B - Desentendimento: se houver um 
desentendimento seu com um colega de 
ministério; não fique escanteando; não 
pratique o desprezo, não fale mal, não use 
o púlpito para atacá-lo de forma subjetiva; 
procure-o o mais rápido possível e resolva o 
problema. Não fique se esquivando, a esquiva 
é comportamento de quem não perdoa. 
C - Ajuda Voluntária: pratique e incentive 
o voluntariado; hoje se paga tudo na igreja 
“o espírito capitalista entrou nas igrejas” “A 
reforma protestante e o espírito capitalista 
(Max Weber)” mostre voluntário para 
ajudar os colegas que estão passando por 
dificuldade.  
D – Mostre Gratidão: para alguns; o obreiro 
trabalha com ele por 50 anos e no final da 
vida já cansado quando as forças físicas, 
psicológicas e emocionais não correspondem 
mais, é desprezado, chamado popularmente 
de encosto, vamos encostar fulano; isso é 
comportamento de pessoas ingratas. 
E - Seja Ético, Evite a Má Fama: de brigão, 
liberal, mal educado, intransigente; 
fofoqueiro  “existem obreiro que fica o dia 
todo junto ao seu cooperador, e não fala 
nada, mas, quando pega o microfone despeja 

aquele monte de lixo sobre o indefensivo 
obreiro”  cf. Mt.18.15-23.
F – Seja Obediente sem Ser Leniente: a 
obediência não pode ser sega, a ponto de 
não contrapor erros; “ser obediente ser sem 
conivente” 

2. A Relação Com Os Liderados 

A atividade pastoral é exercida a base 
das relações humanas, cerca de 99% das 
atividades do pastor está relacionada com as 
pessoas. Pessoas cristãs, não cristãs; e suas 
relações mais próximas são com os colegas 
de ministérios.

2.1. Os Cooperadores 

Na verdade os cooperadores são os 
colaboradores; para que o líder tenha 
sucesso em sua administração dependerá 
das relações que ele mantiver com seus 
colaboradores, pois, estas relações cria 
vínculo afetivo. 
A – Tratar Bem os Seus Colaboradores: 
na qualidade de co-participantes das 
responsabilidades do Ministério que Deus 
confiou-lhe. 
B – Tomar Decisões Com os Obreiros: 
convoque os obreiros e os colaboradores 
para participar das decisões; nunca tome 
decisões unitárias e biuna.  Matéria que 
deverá ser discutida com a igreja, primeiro 
deverá ser submetida a uma prévia consulta 
com os colegas de ministério. Uma vez feito 
isto terá o apoio deles até o fim da execução, 
ao contrário terá eles sempre ao lado oposto. 
C – Ouça e Respeite os Cooperadores: 
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respeite as opiniões, as divergência, o 
contraditório; não os force tomar decisões 
só porque essas iras massagear o seu ego. 
D – Evitar Liderar por Decreto: salvo os 
decretos que são peculiares ao estatuto; 
mesmo que o estatuto lhe de essas 
prerrogativas chame os obreiros para o 
diálogo antes de publicar, pois aumenta a 
confiança perante os liderados. 
E – Não Subestime a Capacidade dos 
Liderados:  eles são gentes iguais a você. 
Haja como um mediador, apenas isso. 
F - Pedir Perdão: aqui está a parte mais 
difícil no relacionamento com os obreiros, 
principalmente quando é o líder que tem 
que pedir perdão, tem alguns que acham 
tão humilhante ter que pedir perdão, 
lamentavelmente. Existem obreiros que se 
colocam acima de Deus, acham que não 
precisam pedir perdão, não erram, não 
ofende, não maltratam; é interessante como 
o relacionamento é forte neste sentido; 
em algumas igrejas você percebe o pastor 
rodeado de obreiros em outras o pastor 
moribundo isolado, deprimido, porque não 
soube construir um relacionamento de 
perdão. No campo da psicologia o processo 
mental é assim “aquilo que lhe causa impacto 
negativo lhe afasta, e o impacto positivo 
aproxima” na linguagem comum quem bate 
esquece quem apanha nunca esquece.  
G – Conheça a Lei da Reciprocidade: o 
pedido de perdão é proporcional à ofensa; 
se a ofensa foi pública o pedido de perdão 
também deve ser; 
H - Conserve a Humildade: dificilmente uma 
pessoa humilde será repreendia; é um valor 
interno, ela muito importante na distribuição 

das atividades dos obreiros, congratulando 
com aqueles que esta desempenhando bem 
as suas funções e com os que não estão. 
I - Não Tenha Ciúmes: existe obreiro que 
por ciúme faz trabalho de dez, sendo que 
ele poderá ter dez para trabalhar. Respeita 
as aptidões, os talentos e as capacidades de 
cada um. “tenho medo de fulano tomar o 
meu lugar” líder que ter ciúme de liderado 
esta fora do plano de Deus.
 J – Faça Prestação de Contas: esclareça as 
dúvidas, explique a igreja sobre as dívidas; os 
recursos; os bens, as finanças. Use sempre a 
“Transparência” 
L – O Prediletismo: é uma conduta de seleção, 
escolhida por aparência. O obreiro precisa 
ter cuidado com essa filosofia; “escolher um 
em detrimento a outro” 

2.2. Relação Com a Igreja

Para a psicologia social a igreja é a cara do 
pastor “Reflexo condicionado”  na psicologia 
comportamental até o cachorro parece com 
o dono; se o dono for agressivo o cachorro 
também será. Na igreja também, reflete 
a personalidade do pastor. Se o pastor 
for desonesto a probabilidade da igreja 
for também é grande. Ele deve exercer a 
diplomacia com os membros, exercer a 
cortesia e a simpatia. Portanto, em suas 
relações diárias com os seus membros não 
deve faltar comportamentos como este: 
muito obrigado; por favor; com licença; 
desculpe-me; perdoe-me.  

2.3. Pastor, Igreja e o Feedback
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A igreja é o ambiente em que o pastor, 
obreiro ou líder passa a maior parte de sua 
vida, é claro que estou falando daqueles que 
realmente tem responsabilidade e bom senso 
para com a obra; porque alguns a minoria 
aparecem uma vez por mês. Para fortalecer 
o relacionamento de confiança o pastor 
precisa usar do feedback. Na verdade, o 
Feedback, é um retorno, que pode ser usado 
sempre tanto para propor melhora quanto 
para ressaltar o que esta sendo feito. O que 
é bom e o que pode ser melhorado. 

3. O Obreiro e a Tomada de Decisão

Josué 24.15; Sm. 17.32; “As suas decisões 
determinam o futuro da igreja e do próprio 
obreiro (a)” Igreja não é dirigida por processos 
democráticos, mas, teocrático. (Não existe 
democracia 100% na Igreja nas, Teocracia) 
3.1. Fracasso nas Decisões.
Muitos cristãos fracassam nas decisões 
porque não tem uma orientação pastoral 
correta; muitas pessoas tomam decisões 
e não conseguem seguir adiante; outros 
não conseguem colocar em prática as suas 
decisões; muitos decidem mudar de vida 
mas, não conseguem; muitas decidem servir 
a Deus melhor e não soneguem.  
A – Tomam Decisões Com Base na Opinião 
da Maioria: nem sempre a maioria esta certa; 
como por exemplo, os dez espias de Nm. 
13.31-32 eles eram a maioria, mas, estavam 
errados. Nem sempre a vontade da maioria é 
a melhor. Às vezes a maioria está influenciada 
por espíritos contrários a Deus. 
B - Basear Uma Decisão em Vontade 
Momentânea: Toda decisão tomada em 

vontade momentânea dificilmente dará 
certo. Vontade é uma faculdade da alma que 
tem poder de decidir, determinar sobre os 
sentimentos, inteligência e até consciência. 
Decisões tomadas momentaneamente 
são decisões tomadas à luz a das emoções 
sem o princípio da razão. Tomar decisões 
baseado em sentimentos emotivos voláteis 
muitas vezes não dará certo. Como resolver 
a questão dos indecisos? Na profissão, 
no ministério? O aconselhamento ajuda a 
pessoa tomar decisões tanto certas quanto 
erradas. 

3.2. Elementos Indispensáveis a Tomada de 
Decisão 

As decisões tomadas no presente 
determinaram o futuro de uma pessoa; tanto 
na vida material quanto espiritual, psíquica e 
emocional.
A – Seguir o Fluxo do Pensamento: pensamento 
é o processo mental que formula as idéias. 
Atividade psíquica que envolve cognição e 
a aquisição do conhecimento. Tudo passa 
primeiro pelo pensamento depois e que vai 
para a vontade e o sentimento. Quando se 
pensa, analisa, medita, reflete, tem poder de 
decidir ou não. Depois entra o sentimento, 
por exemplo, será que essa decisão será uma 
bênção?
B – O Exercício da Fé: Davi tomou a decisão 
de enfrentar o Golias porque tinha fé. 
1Sm.17.45-46;
C – Consulta a Deus Por Meio da Oração: 
buscar a direção por meio da Oração. Davi 
não tomava decisão sem antes consultar a 
Deus. Cf. 1Sm.23.2-4. 
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3.3. O Segredo do Poder da Decisão 

A – Toda tomada de decisão é de caráter 
pessoal: mas isto não impede de pedir 
conselhos, orientações, porém, é a pessoa 
que deve decidir. A decisão é pessoal e 
individual. Cf. Dn.1.8. 
B – Toda decisão errada trás consequências: 
por menor que seja, mas é realidade. Até 
decisões certas trás consequências; como 
por exemplo, incompreensão, rejeição. 
Jo.1.1ss. 
C – Tomar decisão não é fácil, mas, deve ser 
tomada: Daniel Dn.1.8, Daniel zelou pela 
decisão tomada ainda jovem, Dn. 6.10-13. 
Abraão tomou decisão em obedecer a Deus; 
por esta decisão tornou o pai da fé Hb. 11.8 
(Gn.20.1) tornou um dos maiores líderes 
espirituais da humanidade Gn. 11.31; 13.1. 

VII – OS CONFLITOS PESSOAIS E 
INTERPESSOAIS

Todos os seres humanos estão sujeitos a 
enfrentar conflitos (Rm.7.14-24), não tem 
como fugir disso. 

1. Situação Diante do Conflito 

Conflitos são embates que ocorrem no 
dia-a-dia de todos os seres humanos, seja 
ele cristão ou não. Os conflitos internos 
são duas forças antagônicas que lutam por 
espaço dentro de nós, cf. 2Co.7.5. O querer 
e o praticar entra em ação, cf. Rm. 7.15. O 
conflito é uma realidade diária nas vidas das 
pessoas e elas apresentam em vários níveis e 
intensidade. O conflito é inevitável. Instala-

se um confronto nas nossas emoções entre 
duas forças; cf. Gl. 5.17. 
A – Atitudes Ante ao Conflito: no campo da 
psicologia entendemos que o ser humano 
encara conflitos de acordo com as fases da 
vida. Teologicamente podemos tratar tais 
situações a luz das sagradas escrituras, cf. 
1Pe. 2.11. 
B – A Lei Natural do Conflito Interno: Rm. 
7.19; a lei da natureza humana que está 
presente nos nossos membros e que se 
contrapõe a lei do nosso entendimento, cf. 
Rm. 7.23, chamado de o homem interior; 
Cl. 3.10; Rm. 12.2. O que vai determinar a 
tomada de decisão e o que fala mais alto é 
Cristo dentro de nós, Cf. Rm. 6.14;

1.1. Algo Importante Sobre Conflitos

A – A origens dos conflitos: os conflitos 
podem ser internos e externos; o Apostolo 
Paulo fala de sua origem em 2Co.7.5 que são 
duas forças que lutam por espaço. 
B – Conflitos internos: são de origem 
humana, origina internamente, cf. Rm. 7.15. 
C – Conflitos entre a carne e o espírito: 
esse conflito é gerado na mente por fatores 
externo; a pessoa é tentado a fazer aquilo 
que da prazer a carne mesmo que esteja em 
discordância com a palavra de Deus. “Ser 
tentado não é pecado, ceder à tentação é 
pecado” Tg. 1.14-15;  Gl.5.17
D – Conflito externo: é aquele conflito que 
vêm do ambiente, que é comum na sociedade 
hodierna, conflitos, dificuldades, tribulações. 
Alguns fatores que levam aos conflitos 
externo: fofoca, briga, inveja, mexerico, 
ambição, desamor, cf. Fl.2.3; Tt.3.2. 
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E – Conflitos espirituais: o obreiro precisa 
entender também que existem os conflitos 
espirituais. Essencialmente espiritual. A 
principal causa é pecado não confessado. 
Pode ser que o cristão erra ou até mesmo 
obreiro e sente incapaz de confessar suas 
faltas. Como consequência cria um complexo 
de culpa que o atormenta diuturnamente. 
Muitas entram em depressão e até suicidam; 
o remédio é confissão e abandono do erro 
em seguida o Espírito Santo traz o alivio 
“perdão” aí o conflito cessa, cf. Pv. 28.13;2Co. 
7.14; Jl.2.23-13. Muitas pessoas chegam 
a suicidar-se porque comete pecado e os 
mesmo permanecem ocultam martirizando 
a consciência. Satanás aproveita da situação 
e apresenta a solução acabar com a vida e 
termina o problema; cf. Jo. 10.10. “Pecados 
como traição, ódio, inveja, ciúme, vingança 
e outros trás muitos conflitos espirituais” 
opressão maligna.  

1.2. As Três Divisões dos Conflitos Espirituais 

Os conflitos espirituais e as patologias 
etiológicas, a cura e a terapia são espirituais, 
pois Deus controla, cf 1Co.10.13.
A – Conflitos mínimos, fase leve: são coisas 
que não aconteceu com você, mas que lhe 
afetou indiretamente, e isso lhe causaram 
dúvida.
B – Conflitos pequenos fase moderada: são 
coisas simples pequenas, mas que pode 
evoluir. Como por exemplo, desânimo, medo, 
falta de coragem; pequenos conflitos podem 
tornar-se grandes conflitos; resolução é 
entregar ao senhor, cf. Sl. 37.5
C – Grandes conflitos, fase aguda ou crônica: 

são preocupantes; pode levar a diversos 
transtornos mentais e até loucura; aqui o 
pecado já foi consumado, ou a desordem, 
para o cristão a solução esta em, Sl. 18.2; 
Ef.2.20; 2Tm.1.12.

1.3. A Prevenção é Melhor Remédio

Não basta só saber lidar com o conflito, é 
preciso prevenir. 
A – Evitar o Conflito: evitar conflito é agir 
com antecedência; ser “Proativo”  “matar 
o mal pela raiz” tomar decisões certas e 
rápidas. Se não agir rápido, por exemplo, 
uma discussão que começou por coisa banal 
acaba nos tribunais. “a maioria dos conflitos 
conjugal começa com coisas simples” a 
sequência é esta: discussão simples gera 
agressão, agressão gera ofensa; ofensa gera 
desinteresse, desinteresse gera separação, 
separação gera divorcio; divorcio gera umas 
centenas de problemas. Controlar e agir, cf. 
1Pe.5.8; Ef.4.26-27.
B – Fugir do Conflito: existem obreiros 
(a) que procuram conflitos, cria conflitos, 
criam situações conflitosas; Paulo mandou 
fugir de algumas situações conflituosas; cf. 
1Co.6.18; 10.14; Mandou também Seu filho 
na fé não confrontar situações conflituosa; 
cf. 1Tm.6.11; “fuja do conflito, da aparência 
do mal enquanto é tempo” 
C – Use Bom senso: além, do bom senso 
oração. Deus fala ao coração daquele que 
ora. 
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ATIVIDADES A SER DEBATIDAS E 
RESOLVIDAS EM SALA DE AULA

1. Estudo de Caso. 
“Uma jovem solteira membro da igreja 
procura o pastor se queixando de medo 
de construir um relacionamento para fins 
conjugais e que isto estava lhe trazendo 
muitas preocupações, insônia e desconforto; 
pois a mesma estava sendo induzida por 
colegas da Escola a ter relações sexuais com 
pessoa do mesmo sexo, o pastor fez uma 
oração e expulsou o demônio e a jovem 
foi embora; dias depois a jovem procura o 
pastor novamente pedindo ajuda alegando 
que estava se automutilando, o pastor levou 
o caso da jovem ao plenário da igreja e expôs 
toda a situação, a jovem envergonhada não 
mais voltou a Igreja e não foi mais vista” 

2. Relato de Caso 

“Ana Carolina (nome fictício), de etnia 
caucasiana, solteira, 26 anos, morava 
sozinha e residia longe da família; formada 
em jornalismo, porém, desempregada; 
frequentava a igreja assiduamente, porém, 
nunca quis ser membro, certo dia procurou 
o pastor da igreja se queixando de sintomas 
de tristeza, desânimo, choro e falta de 
vontade para finalizar os seus estudos de 
pós-graduação; segundo ela os motivos 
de sua tristeza era o seu envolvimento 
amoroso com um homem casado e por ela 
frequentar a igreja se sentia muito culpada; 
e estava passando necessidade por estar 
desempregada, e se sentia inútil e solidão 
e não conseguia se envolver nos trabalhos 

da igreja; o pastor por sua vez disse vamos 
orar pra Deus resolver o seu caso, meses 
depois para tristeza do pastor Ana Carolina 
se suicidou” 

3. Relato de Caso

L.M, 31 anos, sexo feminino, solteira, cristã 
não praticante procurou atendimento no 
aconselhamento pastoral da igreja por ser 
gratuito e suas condições financeira não tem 
como pagar um consulta psicológica a jovem 
senhora relata que, após alguns fatos que 
ocorreram em sua vida, como a descoberta 
da adoção, a rejeição por parte dos pais 
biológicos, e o casamento fracassado, 
começou a sentir alterações afetiva e 
alterações repentina de humor, falta de 
sono, medo fadiga, falta de concentração, 
obsessões e compulsões. Histórico familiar: 
Casos de Alzheimer, Esquizofrenia e suicídios 
presentes na família, além de hipertensão e 
diabete. E tem poucos recursos financeiros. 

** O que e como o pastor, ministro obreiro 
(a) líder ou conselheiro especialista em 
“psicologia pastoral” poderá fazer para ajudar 
essas pessoas? 
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A CIÊNCIA DO COMPORTAMENTO APLICADA AO 
MINISTÉRIO CRISTÃO
I – PSICOLOGIA E PSICOLOGIA PASTORAL

Texto Básico Bíblico: Jo. 13. 34-
35; 1Pe.5.7
 A maioria dos pastores não 
são psicólogos; a chamada 
ministerial envolve vocação 

divina e não formação acadêmica, mas eles 
podem perfeitamente usar e aplicar partes 
das técnicas e dos conceitos da psicologia no 
exercício do ministério pastoral. Portanto, 
a psicologia pastoral está voltada para o 
“Aconselhamento” levando em consideração 
as técnicas psicológicas livres, como a Escuta, 
Resiliência, Proatividade, psicoterapia, 
orientação, etc., no desenvolvimento das 
atividades pastorais. O objeto de estudo 
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da psicologia é o homem; assim como a 
Antropologia Cristã e a Teologia, porém; 
são caminhos diferentes que se aproxima 
em certos aspectos, mas ao mesmo tempo 
são muito distantes, muitas vezes as teorias 
psicológicas contradizem ou comprometem 
os ensinos das Sagradas Escrituras. 
Portanto, a psicologia vê o homem como um 
ser “biopsicossociocultural”, e a psicologia 
pastoral considera a visão psicológica 
de homem correta; mas, acrescenta o 
aspecto espiritual, ou seja, a visão de 
homem para a “Psicologia Pastoral” é 
“Biopsicossociocultural+espiritual” desta 
junção cunhou-se o termo “Psicoteologia” 
que vem sendo debatida e estudada 
amplamente no âmbito da psicologia, 
psiquiatria, neurologia principalmente nos 
Estados Unidos reconhecendo o valor 
e a importância da Espiritualidade para 
recuperação de “Doenças Psicoemocionais”.
O ser humano é um indivíduo complexo; 
resultante de heranças genéticas, que em 
psicologia comportamental chamamos de 
“filogenética” (origem do organismo) sofre 
fortes influências socioculturais e ambientais 
e possui traços subjetivos, “Ontogenética”, 
(evolução do organismo) além disso, possui 
uma estrutura neuropsicológica complexa 
que influencia no repertório comportamental, 
(PINHO, 2014)
As atividades pastorais são desenvolvidas 
por meio dos “Contatos sociais” e dos 
relacionamentos humanos, (BRITO, 2011), 
o pastor, obreiro, líder cristão trabalha 
com “Seres humanos”, nesta perspectiva 
a psicologia fornece as ferramentas que 
poderá ser útil para o melhor desempenho 

e desenvolvimento do trabalho e das 
atividades pastorais. 
O pastor precisa conhecer as estruturas 
neuropsíquicas, bioquímicas, emocionais, 
psicológicas e comportamentais, bem como 
as motivações mais ocultas e subjetivas, 
para melhor entender as manifestações e 
as reações comportamentais para ajudar as 
pessoas nas suas diversas facetas. 
Nos tempos atuais; tempos em que alguns 
sociólogos chamam de hipermodernidade 
ou supramodernidade é dever do pastor 
conhecer os principais temas relacionados à 
psicologia, neurologia e psiquiatria para que 
estes possam entender melhor as pessoas 
em sua totalidade.
Portanto, a psicologia pastoral estuda o 
comportamento e os processos psíquicos 
sob a “Ótica espiritual”, assim sendo essa 
matéria é fundamental e subsidia o pastor 
a analisar as influências do meio social, 
fator hereditário e cultural na formação da 
“Personalidade cristã”. 

AS DIFERÊNCIAS  PSICOLÓGICAS

A psicologia é uma ciência e a Psicologia 
pastoral é uma doutrina fundamentada na 
Teologia baseada na fé cristã; por outro lado 
a psicologia pastoral é um ramo da psicologia 
que estuda os fenômenos religiosos; Albert 
Einstein disse: “A ciência sem religião é 
aleijada, e a religião sem a ciência é cega” 
A – A Ciência Psicológica: não leva em 
consideração aspectos espirituais, religioso, 
cristão, a psicologia é racional, materialista, 
naturalista e investigativa dos “fenômenos 
psíquicos” que segue o rigoroso “Método 
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cientifico”; portanto, a psicologia não se 
preocupa em estudar os aspectos espirituais 
do homem.  
Em psicologia, a psique “alma” não é entendida 
como sentido religioso, metafisico, subjetivo 
como entidade espiritual; e sim psique 
em psicologia é estudada como processos 
mentais, comportamentais, emocionais etc.. 
Para a Antropologia Cristã a psicologia 
pastoral estuda as questões relacionadas 
alma e o espirito humano e sua relação com 
a psique, isso chamamos de “holístico” ou 
Gestalt as partes se integram. 
- Alma: em Antropologia Cristã; Soares, 
(2005) definiu como “substância incorpórea 
e invisível do homem, inseparável do espirito, 
porém, distinta dele, que permeia todo corpo 
humano” e mantem relação com o mundo 
externo, “Emocional” 
- Espirito: é o que faz o homem diferente 
de todas as demais coisas criadas; mantem 
relacionamento do homem com o mundo 
espiritual, Rm 8.16.  
Para Antropologia Cristã a alma é a “Sede das 
emoções”, para psicologia as emoções são 
oriundas de vários fatores, sistema límbico, 
neuroendócrino, neurotransmissores etc..

 B – Comportamento: manifestação externa 
observável e visível, portanto, “Análise do 
comportamento” é a “ciência” que estuda as 
interações dos organismos com o ambiente; 
para o cientista do comportamento Skinner, 
(1957) “Os homens agem sobre o mundo e 
o modificam e, por sua vez, são modificados 
pelas consequências de sua ação”

É inegável o valor da psicologia para as 

atividades pastorais, ela clareia, explica 
muitos pontos e fatores obscuros da vida 
e do desenvolvimento e comportamento 
humano, além de fornecer ferramentas 
plausíveis na compreensão da totalidade 
humana; porém, ela é ineficiente quando se 
trata de “Problemas espirituais” “conflitos 
desenvolvidos mediante um padrão de vida 
pecaminoso”. Porém, é bom sempre lembrar 
que a psicologia é uma ferramenta de ajuda 
e em hipótese algum substitui a BIBLIA; não 
precisamos substituir o Evangelho de Cristo 
pelas teorias psicológicas, e não podemos 
também negar o valor da ciência psicológica. 

“Portanto, a psicologia pastoral pode 
ser desenvolvida no âmbito da liderança 
eclesiástica, no sentido de contextualização 
das técnicas e métodos dos conceitos 
psicológicos livres, ressalvadas aquelas que 
são privativas do psicólogo” (BRITO; 2017)

A – Processos Mentais: tudo que envolve e 
está relacionada à mente humana; chamada 
de SNC – Sistema Nervoso Central; já a 
“psicologia pastoral” estuda a alma e o 
espirito humano e sua relação com a psique. 
Se possível for o pastor deveria conhecer um 
pouco da estrutura básica da constituição da 
personalidade humana. O que entendemos 
por estrutura físicas.  Segundo o professor 
Carlos Barros o corpo humano adulto tem 
60 trilhões de células aproximadamente, 
entre elas 20 bilhões são células nervosas, as 
células semelhantes se agrupam formando 
os “Tecidos” muscular, epitelial, conjuntivo e 
o nervoso; os tecidos também se agrupam 
formando os “Órgãos” os órgãos formam 
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os “Sistemas” para manter a coordenação 
e controle das funções orgânicas, o corpo 
físico depende:
A – Sistema Nervoso Central: (Neurônios, 
Neurotransmissores)  
B – Sistema Endócrino: (os hormônios) 
C – Sistema Espiritual: (Alma e Espirito) 
A vida começa na concepção a partir de uma 
única célula “Tronco” e vai se multiplicando 
dando origem a outras células que vai dando 
forma a um ser que após nove meses (40 
semanas) esse ser está pronto para nascer; 
a pesar da ciência trazer muitas explicações 
plausíveis sobre esse processo; não posso 
deixar de falar que é a poderosa mão de 
Deus; Cf. Gn.3.1; Gn1.27; Gn. 5.3; Gn. 2.7; 
1Co.15.47. O homem é formado de matéria 
pré-existente (terra = Combinação química) 
e elemento espiritual (sopro) o corpo é 
templo de Deus (1Co.6.19; 1Co.3.16; Tg.4.5; 
Jo.14.23). Funções dos órgão do sentido 
do corpo humano. São canais para bênção 
ou maldição; eles são os canais de entrada 
no corpo das bênçãos ou das maldições; 
eles podem ser corrompidos e corromper; 
cf. 2Co.11.3; eles são os captadores dos 
estímulos ambientais. (o cérebro recebe 
estes estímulos pelo neuroreceptores)  
A - Visão: a visão é, provavelmente, a fonte 
de estimulação mais importante que existe, 
principalmente para o homem. No homem, 
existem numerosos estímulos visuais. 
Principalmente envolvidos na atração sexual. 
“Em psicologia comportamental o olhar 
revela muitas coisas” a Bíblia diz dos vários 
tipos de Olhares, 1Jo.2.16; Pv.6.17; Pv.23.6; 
Mt.6.23; Pv.30.17; 2 Pe.2.17; o olho é a 
candeia do corpo Mt.6.22; em Mateus 5.28 

Jesus fala do adultério psicológico. 
B - Audição: para mulher a audição é muito 
importante, principalmente nas atividades 
relacionadas à sexualidade. “Romantismo 
desencadeia vários neurotransmissores” 
C - Tato: sensores são espalhados pela pele 
“sensibilidades”, existem cerca de cinco 
milhões de receptores do tato na pele; as 
pontas dos dedos têm uns 3.000 que enviam 
impulsos nervosos ao cérebro através da 
medula. 
A estimulação tátil é fundamental para 
vida; as atividades sexuais se tornam mais 
prazerosas; o contato físico é a forma de 
comunicação mais íntima e intensa dos seres 
humanos. “encostou ascende a faísca” “O 
pecado poderá entrar no corpo por meio do 
tato: Um aperto de mão, um abraço, uma 
encostada de perna etc..” (BRITO; 2017) 
D - Paladar: o beijo combina os três sentidos 
de tato, paladar e olfato; sem esquecer que 
o beijo estimula a liberação de hormônios da 
sexualidade. 
E - Olfato: conhecemos o mundo pelo cheiro. 
“Ele faz o registro do perfume” cheiros 
aromáticos indianos, odores de partes 
sexuais, fixa na “memória olfativa”. 

AS ESTRUTURAS PSICOLÓGICAS

As estruturas psicológicas, neuropsicológicas 
são as áreas mais subjetivas do ser; o 
médico austríaco Freud criador das teorias 
psicanalíticas apresenta a estrutura do 
funcionamento psicológico da seguinte 
forma: 
A – Consciente: é a menor parte da mente 
humana onde esta a “consciência” os acessos 
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são imediatos nela encontra-se emoção, 
intelecto e vontade. É tudo aquilo que 
pode ser percebido de imediato, atenção, 
percepção, lucidez etc.., 
B – Pré-consciente: registra experiências 
que podem ser explorada como, por 
exemplo, nome de amigo, parentes, comidas, 
escolas etc.., é um filtro que esta entre o 
inconscientes e o consciente. 
C – Inconsciente: é a maior parte do 
psiquismo, onde estão os conteúdos 
recalcados, traumas, angustias que poderão 
tornar consciente perturbador.  
 Para Freud o aparelho psíquico é composto 
em três partes: 
A – Id: busca do Prazer. “O Id busca a 
satisfação do prazer sem medir sem medir as 
consequências” 
B – Superego: tem função de frear o Id, 
controlando o comportamento do indivíduo 
(determina o que é certo e o que é errado) 
C – Ego: consciência da moral, das normas e 
das regras e o indivíduo vai incorporando em 
sua psique.  
Portanto, para Freud a “Mente humana” 
está dividida em consciente, inconscientes 
e pré-consciente. Freud revolucionou o 
mundo a época com suas descobertas o que 
veio a contribuir em muito para psicologia, 
neurologia e psiquiatria; para Freud a 
sexualidade é centro da vida psíquica; a libido 
é uma energia sexual procedente do processo 
mental; esse conjunto de descobertas Freud 
Chamou de Psicanálise. 

A MENTE HUMANA

Segundo os especialistas o SNC – Sistema 
Nervoso Central é o mais complexo sistema 
humano de ser estudado, devido às reações 
químicas diferentes de indivíduo para 
indivíduo. O tecido nervoso forma e conecta 
os diversos componentes; os quais são 
eles: Encéfalo, Medula espinhal, Os nervos, 
Gânglios. O encefalo contém cerca de 200 
milhões de fibra nervosa, ligados por mais de 
10.000 conexões sinapiticas cada. No cérebro 
esta os centros nervoso relacionados com os 
sentidos, memória, pensamento, inteligência 
etc.. Temos atualmente três linhas cientificas 
de estudos da mente humana: Psicologia, 
psiquiatria e neurologia. 

A ESTRUTURA ESPIRITUAL

Texto Bíblico 1Ts. 5.23; vamos conhecer um 
pouco a estrutura humana de acordo com 
a Antropologia Cristã Pentecostal; para a 
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maioria dos pentecostais o ser humano é 
“Tricotômico”. 
É a estrutura física do ser; constituídos 
pôr fatores biológicos. Para manter a 
coordenação e controle das funções 
orgânicas e psicológicas o corpo depende 
basicamente da harmonia de três sistemas:
A – Sistema Nervoso Central e Periférico: 
(Célula nervosa, neurônio, etc.) 
B – Sistema Endócrino: (Hormônios, 
Neurotransmissores, Neurohormonios) 
C – Sistema Espiritual: (Alma e Espirito) 
1. O Corpo é Templo de Deus: (1Co.6.19; 
1Co.3.16; Tg.4.5; Jo.14.23)
2. O Corpo é Para o Senhor: (1Co.6.13) 
3. Vaso de Barro: (2Co.4.7)
4. Propriedade de Deus: (1Co.6.15) 
5. A Bainha da Alma e do Espirito:   
“Portanto, corpo é a parte exterior visível 
e temporal do homem constituído por 
elementos químicos extraídos da terra como 
oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, 
cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, 
cloro, iodo, ferro, cobre, zinco e outros 
elementos em proporções menores; cf. 
(Lv 4.11; 1Rs 21.27; Sl 38.4; Pv 4.22; Sl 
119.120; Gn 2.24; 1Co 15.47-49; 2Co 4.7” 
(Brito, 2017). Neste sentido, o homem é 
formado de matéria pré-existente (terra = 
Combinação química) e elemento espiritual 
(sopro) Gn. 3.1; Gn1. 27; Gn. 5.3; Gn. 2.7; 
1Co.15.47. Pecados Relacionados ao Corpo: 
Todos os pecados de ordem sexuais; inicia-
se por estímulo interno e externo os quais 
são eles: “Prostituição, impureza, lascívia, 
fornicação, adultério, homossexualidade, 
masturbação, pornografia etc..” 
A alma faz parte da estrutura imaterial e 

emocional; para a Antropologia Cristã a 
“Alma é a sede das emoções” é o princípio 
inteligente que anima o corpo. Os fatores 
psicossociais tem relação com a alma, Gn. 
2.7. 
Portanto, para a antropologia cristã a alma 
é a sede da “Vida intelectual e emocional” 
Hb. 4.12; 4.7; Mt. 22.37; diferentemente da 
psicologia; a alma depende do corpo para 
se manifestar “Homem interior” 2Co.4.16; 
conforme a Antropologia Cristã a alma é 
composta de:  
1. Intelecto: A inteligência da alma, não 
confundir intelecto com encéfalo, “Encéfalo 
é a massa orgânica, intelecto e a parte 
abstrata” fazem parte do intelecto: 
A – Imaginação: região pensante, Fp.4.8, 
nossos pensamentos têm três origens: 
divino, humano, e diabólico, Jo. 13.2; Cl. 3.2; 
ainda o indivíduo pode coxear entre dois 
pensamentos, 1Rs.18.21. 
B – Memória: área do psiquismo que registra 
e guardam os acontecimentos, experiências 
boa e má, ruins, os traumas, cf. Lm.3.20. 
C - Razão: parte do intelecto que 
está relacionada com o raciocínio, “os 
pensamentos são produzidos pelo raciocínio” 
Decisão “tomada de decisão está no amago 
da alma” Julgamento “parte final da decisão” 
criatividade, inteligência lógica, matemática 
etc. Gn. 6.5. Rm. 12.1.

2. Vontade: liberdade de escolha, ou livre 
arbítrio; Gn. 2.17; Dt.30.19; Mt.16.24. 
Lc.22.42. O ser humano tem a liberdade de 
escolher, cf. Js. 24.15 “Escolhei hoje a quem 
sirvais” a vida é feita de escolha? cf. Hb. 11.38 
“Moises escolheu ser maltratado” a bênção 
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e maldição é uma questão de escolha, Dt. 
11.26-28. Dt. 28.2; Dt. 28.8. Fazem parte da 
vontade: 
A – Desejo: o desejo brota por vários fatores, 
cf. Gn.3.6; 2Sm.11.2-3, cabe ao homem 
controla-lo e direciona-lo, Gn. 4.7; Gn. 
3.16; Rm. 7.18; “O desejo é um fenômeno 
complexo que sofre influências ambientais, 
psíquicas, neurobiológicas, neuro-hormonais 
e culturais” Os desejos podem ser bons, 
maus. Vejamos: 
- Desejo sexual: Gn.3.16, (O Objeto do 
desejo defino por Deus) 
- Desejo pecaminoso: Mt. 15.19-20
- Desejo pastoral: 1Tm.3.1 Quem deseja o 
episcopado excelente obra deseja
- Desejo da mocidade: 2Tm.2.22, foge dos 
desejos promiscuo da mocidade 
- Desejo de cura: Mt. 15.28 seja feito 
conforme deseja
- Desejo do coração: Sl. 37.5
B - Determinação: produz “ânimo” estou 
falando da determinação como fator 
psicoemocional, Dn. 1.8; Js. 1.6-9. 
C - Entusiasmo: em psicologia é energia 
psíquica; no grego significa ter ou estar 
possuído por Deus; Hb. 3.17-18; Pv. 24.10, 
At.16.25, At.19.11.  
D – Esforço: esforçai-vos e não desfaleça as 
vossas mãos, as coisas são conquistadas com 
esforço e trabalho, Ne. 2.1-6, Ne. 2.20. 
3. Sentimentos ou Emoções: é a parte emotiva 
do ser; o ser humano é essencialmente 
emocional; Mc. 12.33, a Bíblia retrata o 
coração como centro das emoções; “Sentido 
abstrato” tudo que sentimos manifesta 
emocionalmente, dor, prazer, alegria, tristeza 
etc... Por meio das emoções sentimos a 

presença do Espirito Santo, a presença do 
Espirito Santo provoca diversas reações 
emocionais; daí é que precisamos exercer o 
controle, 1Co.14.32-33.   
A - Pecados Relacionados à Alma: 
Insensibilidade, 1Tm. 4.2; Mc.14.10-11; 
concupiscência, Ef.4.22; Cl.3.15; mentira, 
Ef.4.25; Jo.8.44, malicia, Rm.1.29; ciúme; 
Lc. 15.25-32; inveja, Pv.14.30; Tg.3.14; 
Gn.37.11; ingratidão, Lc.17.11-19.   

“Em psicologia, a alma “Psique” significa 
processos mentais que é o conjunto das 
funções psíquicas e dos estados de consciência 
que relaciona com o comportamento, que 
são manifestos diante do meio social através 
das ações, atitudes, gestos, expressões e 
linguagem, que é completamente diferente 
daquilo que nós como cristãos entendemos 
por alma”. (Brito, 2017) 
Essa parte trata-se do “espirito humano” 
que estabelece a relação do homem com o 
mundo espiritual, o criador, Rm 8.16; por 
meio dele mantemos a comunhão com Deus, 
Jó 32.8; Jó 33.4; portanto, o espirito é que 
nós mantem vivos, Gn.2.7; Jó 23.7; Jo 32.8; 
Jó 33.4. Conforme a antropologia cristã as 
faculdades do espirito são: 
1. Consciência: consciência é quilo que 
aprova ou desaprova nossos atos.  Nela está 
a lei moral, Rm. 2.15; Ec. 7.22. 1Jo.3.21. 
“Consciência é a voz secreta” “A consciência 
é a voz de Deus no homem” “A consciência 
é um tribunal que age dentro do ser humano 
condenando e absolvendo” alguém diz que 
a consciência é o DNA de Deus gravado 
no espirito.  Consciência tranquila nos 
da autoridade, At.24.16; Jo.8.46; a má 
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consciência produz sentimento de culpa; 
Dn. 6.4. “A mulher adultera de Jo.8.1-11 
e exemplo” porém, a consciência pode 
cauterizar, cf. 1Tm.4.2. 
2. Adoração: ninguém fica sem adorar, 
quando não adora o Deus verdadeiro vai 
adorar os ídolos, Jo.4.23; Ap. 4.10-11; na 
adoração não importa a postura do corpo, 
mas, do espírito, Mt. 15.8-9. “O Espirito 
Santo não está satisfeito com esses cultos 
mecanizados, fingidos, sem a adoração 
verdadeira” temos que adorar a Deus na 
bonança e na adversidade, Dn.6.10; At.16,25. 
3. Comunicação: por meia dela nos 
comunicamos com Deus, por meio da oração.  
4. Fé: Hb.11.6; a fé é desenvolvida, Lc. 17.5-
6, mas, também é adquirida, Rm.10.17.  
A - Os Pecados Que Tem Relação Com o 
Espirito: 2Co.7.1, o pecado afeta o espirito 
humano. Incredulidade, cf. Hb.3.18-19; 
dureza de espirito, cf. At.7.51;  Hb. 3.15; 
apostasia, cf. Hb.3.12; egoísmo, 2Tm.3.2, 
orgulho, Sl. 10.4; idolatria, 1Co.10.14; 
ganância, Tt.1.11; arrogância, Is.37.29; 
Cobiça, Tg.4.2; avareza, Is. 57.17.
  
LIDANDO COM AS QUESTÕES CRUCIAIS 
DA VIDA

 Eclesiastes 8.11-13; Eclesiastes 9.2-3,8: 
Como lidar e entender as questões difíceis 
que aparecem na vida cotidiana; no dizer 
de Salomão o sofrimento é de igual modo 
a todos. “Tudo sucede igualmente a todos” 
é de suma importância para os pastores 
“obreiros” saber lidar com as questões 
difíceis da vida. Sabemos que o sofrimento 
e situações desagradáveis é uma realidade; o 

que precisamos é aprender a lidar com elas 
e superá-las; e vence-las, é preciso muita fé 
e coragem para lidar com os “Nãos, derrotas, 
perdas e sofrimentos” etc.., em 2Co.1.8-
10, Paulo fala de situações difíceis que ele 
canalizou para o bem. Precisamos muito 
a aprender a lidar e resolver as questões 
difíceis, não de as costas aos problemas, 
apresente soluções e crie situações 
favoráveis para amenizar o sofrimento, a 
angústia e os traumas das pessoas; temos 
que reconhecer que tais situações existem e 
precisa ser solucionadas; cf. Jo. 16.30. 
A DOR: Ela traz uma sensação penosa de 
desprazer, proveniente de vários fatores; 
não devemos entender apenas o aspecto 
negativo da dor; mas o lado positivo, muitas 
vezes ela serve como alerta. Do ponto 
de vista psicológico existe também a dor 
“psíquica” a dor da alma, uma amargura, um 
estado angustiante, é preciso um refrigério 
vindo de Cristo, cf. Is. 53.4; eis ai algumas 
pessoas que passaram pela dor.
A – Jesus Lc. 22.44; 23.46
B – Paulo 2Co. 1.8
Do ponto de vista espiritual a dor trás 
benéficos; ela serve para trazer um maior 
crescimento espiritual Jo. 9.2-3; 2Co. 12.7. 
Dor Psíquica: é um sentimento doloroso 
quase que impossível apontar onde esta 
doendo; a dor psíquica estrangula o peito, 
causando angústias profundas, a dor 
psíquica invade todo o seu ser, dói o pensar, 
dói o sentir e dói o agir. (Geralmente a dor 
psíquica é originada das perdas, luto, traição) 
a depressão poderá desencadear uma dor 
psíquica, um vazio enorme, uma angustia 
que remoí por dentro. 
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O MEDO: Encontramos pessoas vivendo um 
intenso medo; o medo é expresso diante de 
um perigo real ou imaginário; dentro de certos 
limites o medo é visto como mecanismo de 
defesa; o medo poderá se transformar em 
uma doença psicoemocional. “A primeira 
enfermidade foi de ordem emocional. A 
Bíblia sustenta que Adão e Eva, ao pecarem, 
sentiram medo, Gn. 3.8-10” (RENOVATO; 
2007)  
Medo é uma reação orgânica acompanhada 
de fortes emoções; ou seja, é uma reação 
interna do organismo, agindo ou retraindo. 
O medo na verdade, traz certas inquietações 
desagradáveis, desconforto antes a 
expectativa de um perigo real ou imaginário 
de uma ameaça ou de um suposto susto, 
o medo em excesso leva ao pânico, terror 
e fobias, ele podem também neutralizar o 
indivíduo e deixá-lo sem movimentos ou 
ação; existem basicamente dois tipos de 
medo; o normal e o neurótico. As causas 
são variadas, não têm causa única; o medo 
é provocado por várias situações desde as 
imaginações até causas concretas. 
A – Desânimo: O desânimo faz a pessoa 
perder a visão, o foco, os sonhos e seus 
objetivos; o profeta Elias, por exemplo, ficou 
deitado debaixo da arvore, cf. 1Rs.19.5, 
extremamente desanimado. 
B – Traumas psicológicos: transtorno do 
estresse pós-traumático tem aumentado 
muito nos últimos anos, a pessoa entra em 
estado de medo, choque, pânico após ter 
sofrido um evento traumático anteriormente, 
como por exemplo, abuso, estupro, assalto, 
agressão sequestrado, etc..., 
C – Sentimento de culpa: a culpa é uma das 

causas que gera o sentimento de medo, ou 
seja, as emoções são abaladas pelo peso 
da consciência culpada, consequentemente 
vem à vergonha, Adão e Eva, por exemplo, 
tiveram vergonha e medo e procuraram 
esconder-se de Deus; cf. Gn.3.10; irmãos de 
José que tiveram que amargar longos anos 
sendo remoído pelo sentimento de culpa, 
eles pensavam que seus sofrimentos eram 
em decorrência do que tinha feitos com seu 
irmão, cf. Gn.43.18. 
D – Ameaças: depois de uma estupenda 
vitória de Elias sobre 850, falsos profetas; 
ele recebe uma grave ameaça de Jezabel; 
mulher satânica, cf. 1Rs. 19.2; e Elias com 
medo levantou-se e fugiu para o deserto 
para escapar com vida, cf. 1Rs.19.3. 

CONSEQUÊNCIA

A – O medo gera o transtorno de pânico: 
um ataque de pânico é um surto de medo, 
geralmente associado a outros transtornos 
como depressão, bipolar, ansiedade, uso de 
álcool ou droga. 
B - Medo causa fobia: de acordo com o DSM-
5 (2014) as fobias são classificadas como 
transtorno de ansiedade; a fobia pode ser 
causada por traumas adquirida na infância, 
disfunções neuropsicologia, neurológica, 
angústia de sofrimento e histórico familiar, 
etc. 
De acordo com o CID-10 (2007), (Classificação 
Internacional de Doenças), na parte de 
Classificação de Transtornos Mentais as 
fobias estão classificadas como transtornos 
neuróticos, estresse e somatoformes, grupo 
F40 – F48, que compreende os transtornos 
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fóbicos ansiosos (F40), portanto, as principais 
fobias são: 
 – Agorafobia: (CID-10 - F40.0), medo de 
sair de casa, de entrar em lojas, multidões 
e lugares públicos ou de viajar sozinho em 
ônibus, trens e aviões; geralmente as pessoas 
que sofre esse transtorno ficam trancados 
em casa, confinados em seus lares; (CID-10; 
2007, P. 133) pelo menos 25% da população 
está sujeita a sofrer, pelo menos uma vez na 
vida; geralmente estão associados a sintomas 
depressivos ou obsessivos.
 - Fobias sociais: (CID-10 - F40.1) medo 
excessivo de expor-se a outras pessoas em 
grupos, levando a esquiva ou evitação de 
situações sociais; fobia social é também 
chamada de antropofobia; geralmente 
pessoas com este transtorno tem autoestima 
baixa e muito medo de ser criticado; a 
manifestação emocional é por meio do rosto 
avermelhado, tremor de mãos, náuseas, e 
muita vontade de ir ao banheiro; geralmente 
esse transtorno está associado a depressão, 
autoestima baixa, complexo de inferioridade, 
pensamentos negativos; (CID-10; 2007, P. 
135)
 - Fobias específicas: (CID-10 - F40.2) medo 
de aproximar-se de determinados animais 
ou situações como por exemplo, medo de 
altura, baratas, trovão, escuridão, sangue, 
exposição à doenças específicas, cachorro, 
gato etc.., medo neste caso é especifico, por 
exemplo, medo de elevador, medo de ir ao 
dentista, viagem de avião, muito medo de 
espaço fechado; a palavra de Deus trás um 
conselho psicoterápico, cf. Sl.37.5 “Entrega 
o teu caminho ao SENHOR; confia nele, e ele 
tudo fará” 

 - Transtorno do estresse pós-traumático: (CID 
10; - F43.1), é considerado um transtorno 
da ansiedade, qualificados por um conjunto 
de sintomas e sinais psíquicos, emocionais e 
físicos; esse quadro ocorre devido à pessoa 
ter sido vítima de atos violentos, assalto, 
roubo, ou outras situações traumáticas 
que representaram ameaça à sua vida ou à 
familiares. Quando a pessoa se lembra do 
fato o medo vem junto e a pessoa passa a 
reviver o episódio, ou sente muito medo 
do fato ocorrer novamente; ocorre o que 
chamamos de “somatização psicológica”; a 
pessoa revive psicologicamente o fato como 
se estivesse ocorrendo naquele momento.
A tristeza traz desconforto e provoca 
sofrimento emocional; geralmente a 
tristeza profunda e prolongada está 
associada à depressão; é preciso investigar 
minuciosamente as causas Baixa autoestima, 
falta de interesse na vida, pouco prazer em 
exercícios físicos, desânimo com o cotidiano, 
distúrbio de sono, energia gasta, dificuldade 
em se concentrar, perda de fome e mau humor 
são alguns dos sinais mais característicos da 
depressão.
FRUSTRAÇÃO “Quando a pessoa cria uma 
expectativa exageradamente, falsa, ou 
incapaz de realizar o desejo a pessoa se 
frustra” (BRITO; 2018); cf. Sl. 13.1-6; Às 
vezes esperamos algo bom acontecer a nosso 
favor e criamos uma expectativa exagerada, 
e muitas vezes aquilo que esperamos não 
acontece por falta ou falhas nossa, ou 
por problemas alheio a nossa vontade; 
gerando as frustrações, que desencadeará 
sentimentos de injustiça, impaciência, 
agressões, violência e desinteresse etc.., 
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Moises (Dt. 3.26) conduziu o povo de Deus 
pelo caminho do deserto por quarenta anos, 
e num dado momento perdeu a paciência e 
desobedeceu a Deus, cf. Nm. 20.7-12, e por 
esta razão não entrou na terra prometida; 
certamente ele arrependeu-se e não deixou 
que as frustrações de não entrar na terra 
da promessa dominasse o seu coração; é 
provável que ele criou mecanismo psicológico 
e emocionais aliado a uma fé inabalável em 
Deus e canalizou as suas frustrações para o 
lado positivo e bom da vida; assim sendo ele 
buscou em Deus a superação e alguém que 
liderasse em seu lugar, cf. Dt. 31.1-8. 
Para os estudiosos da psicologia 
comportamental a frustração não é cem 
por cento ruins ela também tem o seu lado 
bom, através dela a pessoa aprende a lidar 
com situações de conflitos criando uma 
personalidade resiliênte.  
Do ponto de vista da antropologia cristã a 
frustração é um sentimento que adoece 
a alma e abre ferida emocional “ferindo o 
homem interior”, cf. 2Co.4.16. 

ORIGEM DA FRUSTRAÇÃO

Geralmente o sentimento de frustação 
se origina quando o objeto desejado não 
se concretiza gerando a sensação de 
incapacidade; são muitas as causas que 
poderá gerar a frustração, como por exemplo, 
estudar muito para um concurso e não ser 
aprovado, casar pensando que teria um 
tipo de vida e na prática da Conjugalidade 
é bem diferente, não receber aquilo que foi 
prometido por pessoa ou instituição, traição, 
amizade não correspondida, levar calote 

de um amigo, dedicar exageradamente ao 
trabalho e ver outra pessoa menos dedicada 
receber aumento de salário. 
A - Frustração Por Não Alcançar os Objetivos: 
alimentar o desejo de passeios e viagens aos 
filhos sem ter condições financeiras para tal 
gera frustração.  
B - Frustração Por Não Alcançar Posição no 
Ministério Pastoral: conheço irmãos da igreja 
que tem uma vida de frustração por criarem 
uma expectativa irreal da vida ministerial e 
foram impedidos de exercer por diversos 
problemas, impedimentos legal, conflitos, 
casamento inadequado, amigamento, 
comportamento antiético, filhos fora do 
casamento, e outros comportamentos 
incompatíveis com o exercício do ministério; 
muitos pastores alimentam ou insinua 
ministério a membros da igreja que tem 
conflitos e problemas na área familiar, criando 
expectativa no mesmo de ser um ministro e 
consequentemente esse nunca conseguirá 
galgar a tal posição por terem graves falhas 
no relacionamento familiar e que acabam 
ficando frustrado. 
 - Frustração ministerial: não é difícil 
encontramos obreiros, líderes, pessoas 
que outrora foram influentes no ministério 
eclesiásticos agora estão frustradas, muitos 
destes têm recorrido à clínica de psicologia 
para tentarem aliviarem suas angústias, e 
outros acabam se perdendo e naufragando 
na fé; as frustrações pode levar o obreiro a 
desenvolver uma “espiritualidade doentia” 
cf. Tt.2.1, e muitos adquire comportamento 
neurótico, transtornos psicoemocionais 
e muitos estão com “feridas emocionais 
profundas” e não conseguem avançar em 
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seus propósitos, “muitas frustrações e 
neuroses espirituais que vemos hoje, são, na 
maioria esmagadora das vezes, fruto de uma 
visão distorcida acerca de Deus” (DANIEL, 
2012, p.20) 
O que é uma frustração espiritual? Ao lermos 
Jeremias 20.7-9 percebem-se o profeta em 
conflitos espirituais tipo uma frustração 
espiritual, a ponto de o profeta questionar 
a justiça de Deus dizendo que Deus o Tinha 
iludido, “Iludiste-me ó Senhor” na verdade, 
Jeremias estava tão frustrado que na ânsia 
do desespero falou que iria parar de pregar e 
falar do nome do Senhor “não falarei mais em 
seu nome”, porém, o Senhor não o deixou; seu 
ministério e chamado falou mais forte que 
suas decepções, desespero e frustrações; 
encontramos hoje muitos pastores, obreiros 
líderes na mesma situação, frustrado diante 
de um ministério que fracassou; de imediato 
Deus deu a resposta ao profeta Jeremias e 
curou as suas feridas emocionais e espirituais, 
cf. Jr. 20.9.“Mas isso foi no meu coração 
como fogo ardente” isto é, Deus o inquietou 
para que continuasse a pregar. 
C - Frustração no Casamento: não saber 
lidar com a frustração no casamento é causa 
de muitos divórcios, a pessoa cria uma 
falsa expectativa ou idealiza um casamento 
“absolutamente perfeito” e quando vai para 
realidade prática a coisa é muito diferente 
daquilo que se imaginava; ai a pessoa se 
frustra.
D - Frustração Por Não Realizar Sonhos, 
Desejos e Projetos: a principal origem e o 
desenvolvimento da frustração está na não 
realização dos sonhos, desejos e projetos; 
na parábola de Lc. 14.28-32, Jesus ilustra a 

forma de como deve ser os projetos humanos 
e espirituais para que eles possam ser 
realizados; a parábola em apreço mostra de 
forma correta como deve ser nossos sonhos, 
desejos e projetos humanos e espirituais, 
como deve ser nosso comportamento e 
atitudes na realização dos projetos:
– Os objetivos materiais e espirituais devem 
ser realista: 
– Os sonhos e propósitos espirituais 
devem ser pé no chão: Pv.3.9, muitos 
pastores frustrados por começar uma obra 
e sem projeto arquitetônico bem definido 
e orçamentário no decorrer da construção 
abandona a obra, se frustra e adoece 
psicoemocionalmente; Jesus deixou bem 
claro que antes de começar qualquer coisa 
se assenta primeiro e verifica se está dentro 
das possibilidades, cf. Lc. 14.28.  

CONSEQUÊNCIA DAS FRUSTRAÇÕES

A frustração poderá gerar muitos problemas 
tais como: depressão, agressividade, 
desmotivação, alta-estima baixa, raiva, 
revolta, decepção, estresse, etc.., e claro 
que isto depende da reação psicoemocional 
de cada pessoa; uma frustração persistente 
poderá ainda adquirir transtornos de 
personalidade e neuroses como esquiva, 
fuga, evitação, agressão e violência. 
A - Comportamento de Esquiva ou Fuga: 
muitas pessoas ao se frustrarem procuram se 
afastar ou fugir da pessoa objeto ou situação 
de sua frustração, evita consistentemente o 
contato com aquela pessoa ou meio. Após 
a pessoa ser frustrada é provável que ela 
adquira traumas psicológicos que altera o 
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comportamento, e a pessoa procura esquivar 
ou evitar situações que relembre a frustração 
por medo de se frustrar novamente e adquire 
o “transtorno psicológico pós-traumático”.
B - Comportamento de Compensação: muitos 
não conseguem lidar corretamente com a 
frustração e procura compensar de outra 
forma e muitas vezes entra em caminhos sem 
voltas como droga, álcool, sexo desvirtuado, 
etc.., o indivíduo tenta compensar mesmo 
que seja temporariamente para se sentir 
melhor. 
C - Comportamento de Violência: 
percebemos na prática clínica psicológica 
que muitas vezes a pessoa frustrada é 
agressiva, violenta, mal humorada, agride 
outras pessoas verbalmente. Geralmente 
pessoas frustradas têm ataques de raiva, e 
já vi pessoas bater na parede, agredir filhos, 
esposa e mãe; assim criando um ciclo vicioso 
e traumático para família. 
D - Comportamento de Desânimo: o 
indivíduo perde as forças para reagir e diz: 
já que “lutei tanto e não consegui” agora não 
faço mais nada, se isola, se frustra, entra em 
depressão e não consegue forças para reagir; 
poderá ter pensamento e tendência suicida.

OS HOMENS DE DEUS QUE FICARAM 
FRUSTADOS

A – O grande líder Moisés: Moisés tirou o 
povo da escravidão egípcia e os conduziu 
rumo à terra de Canaã pelo caminho do 
deserto; conforme depreende do texto 
bíblico, cf. Ex.3.1-9; Moisés se esforçou 
muito para conduzir o povo, cf. Ex.12.11-37, 
mas o povo rebelava, duvidava, murmurava; 

quantas frustrações para Moisés! Cf. Ex.32.2-
6. 
B – O patriarca Jó: quantas frustrações Jó 
teve de enfrentar; sendo um homem integro, 
reto e temente a Deus, cf. Jó.1.8; porém, 
ele soube lidar de maneira sábia com suas 
frustrações e não atribuiu mal nenhum a 
Deus; a partir do momento que ele entendeu 
o processo pelo qual ele estava passando 
soube esperar no Senhor e permanecer fiel a 
Deus. Cf. Jo.19.25; “Porque eu sei que o meu 
redentor vive” os nossos sonhos e projetos 
podem até ser frustrados, mas os de Deus 
jamais; aquilo que Deus projetou para nossas 
vidas vão se cumprir. 
Aquilo que Deus planejou para você em 
termos de ministério, família, trabalho, Ele vai 
cumprir, não pode ser frustrado; aprendemos 
com Jó que mesmo no vale da frustração, ele 
não ficou procurando culpados, ou jogando a 
culpa nos outros, ele enfrentou a situação e 
saiu vitorioso; Jo.42.1-2; Jo.42.10. 
C – O profeta Elias: após uma estupenda e 
grandiosa vitória diante dos 450 profetas de 
Baal e 400 de Asera no Monte Carmelo, cf. 
1Rs.18.19, Elias criou-se uma expectativa 
de ser laureado, coroado, talvez pensou 
que viria um tempo de tranquilidade; mas 
ao contrário ele recebe uma grave e pesada 
ameaça de morte por parte da profetiza 
Jezabel, cf. 1Rs.19.1-3, vai para debaixo 
do zimbro pedir a morte, tamanha era sua 
frustração, cf. 1Rs.19.4. 
Com o profeta Elias aprendemos e 
entendemos biblicamente que a frustração é 
quase que inevitável e em algum momento 
da vida teremos que enfrenta-las.  
D – Apostolo Pedro: Pedro voltou a sua 
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profissão de pescador, cf. Jo.21.3, “vou 
pescar” e ainda influenciou os demais 
discípulos, “nós vamos contigo” voltando 
a pescar, da a entender que Pedro tinha 
abandonado o projeto espiritual, acabou! 
Jesus morreu…. Vou pescar... Em Lc. 5.1-11 
Jesus restaura a fé de Pedro. 
C – Os dois discípulos a caminho de Emaus: 
Lc. 24.13-34; os dois discípulos estavam 
discutindo a cerca da morte de Jesus e de 
tudo que tinham acontecido; Jesus havia 
morrido; para eles o projeto e sonhos haviam 
acabado, e eles vão andando e contando suas 
frustrações, a Bíblia diz que eles estavam 
tristes; “porque estais tristes”? cf. Lc. 24.17; 
eles responderam dizendo que estavam 
frustrados porque esperavam que Jesus 
fosse o redentor de Israel, Lc. 24.21. 

COMO VENCER OU PREVENIR UMA  
FRUSTAÇÃO

A - Não Criar Falsas Expectativas: não 
criar “expectativas” falsas, exageradas 
fantasiosas, utópicas, irreais ou sonhos e 
projetos impossível de realização ou de 
difícil concretização; aprenda a viver na 
dependência de Deus, cf. Ec.3.1 “Há tempo 
para todo proposito debaixo do sol” 

B - Entender a Vontade de Deus: “E, passando 
pela Frígia e pela província da Galácia, foram 
impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a 
palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, 
intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de 
Jesus não lho permitir. Cf. Atos 16.6-7

C – Viver na Dependência de Deus: é a 

melhor maneira para vencer problemas, 
perseguições, injustiças, rejeição, traumas 
e frustrações viver na dependência, quem 
vive na dependência de Deus não cria falsas 
expectativas, não se frustra neuroticamente 
as frustrações para ele são etapas da vida 
que precisam ser vencidas; cf. Gn.45.5. 
Você está preparado para receber um “não” 
na verdade essa palavra não é bem aceita, 
gostaríamos sempre de receber sim, há 
situações que é necessário dizer um não, mas, 
no final ela reduzira em um sim. O obreiro 
precisa aprender dizer não; mas, também 
aceitá-lo. O Espírito Santo disse não a Paulo 
por varias vezes cf, Atos 16.6-12. 
A REJEIÇÃO A Bíblia registra em Jz. 11.1-10 
a belíssima história de rejeição de Jefté, ele 
era um homem valoroso, valente e de grande 
influência no reino, porém, filho de uma 
prostituta; provavelmente seu nascimento 
não estava de acordo com os planos de 
seus pais; “geralmente uma pessoa jamais 
vai querer ter um filho com uma prostituta” 
para a psicanálise ele já estaria com o 
estigma de ser filho ilegítimo e condenado 
a própria sorte, neste sentido antes mesmo 
de nascer já fora rejeitado, cf. Jz.11.1; sendo 
rejeitado estava aparentemente condenado 
a infelicidade.

AS CONSEQUÊNCIAS DA REJEIÇÃO

A – Síndrome da rejeição: a maioria das 
pessoas que sofrem da síndrome da 
rejeição fica remoendo o ressentimento e 
alimentando a mágoa e vai paulatinamente 
reprimindo as dores emocionais, geralmente 
por medo de expor os sentimentos ou por não 
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conseguir colocar para fora toda a angústia, 
e assim ficam dioturnamente martelando 
e remoendo sentimentos ruins o que 
poderá gerar uma doença psicoemocional, 
depressão, ansiedade, pânico, borderline, 
e até mesmo personalidade antissocial, os 
pesquisadores são unanimes em dizer que os 
estocadores de mágoa intoxicam as emoções 
gera sofrimentos psicossomáticos e até 
problemas cardiovasculares e transtornos do 
humor.  
De acordo com os textos bíblicos, 2Co.7.1; 
1Pd.1.22; 1Co.11.30; Tt.1.1, existe um 
número grande de pessoas doentes dentro 
da Igreja, trata-se de “doença na alma e no 
espirito” muitas pessoas crentes estão sem 
saúde espiritual, devidos os embaraços 
da vida, desprezo, rejeição, abandono e 
injustiça, cf. Hb. 12.1; e alimentam raiva, 
rancor, ódio, ressentimento, vinganças, e 
alguns até usam o poder de líder para vingar-
se; Igreja é o local de cura, salvação libertação 
e batizo com Espírito Santo, é um local de 
bênção, alegria e paz, mas, em alguns lugares 
ela como comunidade local está sendo 
adoecedora e alguns crentes estão doentes, 
ovelhas feridas, pastor deprimido, ansioso, 
diabéticos, hipertenso e lamentavelmente 
alguns buscando no suicídio a solução, cf. Ef. 
5.14. 
Tenho percebido na prática pastoral e no 
atendimento psicológico “psicoterapêutico” 
que muitos crentes estão “doentes 
espirituais”, não conseguem mais avançar, 
estão estacionados, parados, frustrados, 
escondidos, decepcionados, tristes, abatidos, 
encavernado, e estão precisando de cura, 
restauração, renovação espiritual, Rm. 12.1-

3.    “Síndrome de rejeição” é um sentimento 
que gera dor psíquica de ser rejeitado, 
recusado, repelido ou abandonado, o que 
fere profundamente o ego e o estado de 
ânimo da pessoa; a dor do desprezo, do 
abandono, da traição cf. Pv.18.19. 
B – Os desgastes ministeriais: muitas vezes 
o obreiro é rejeitado pela igreja devido os 
desgastes que o ministério ocasiona, gerando 
estresses, estafa, exaustão, etc.., já tive a 
oportunidade de participar de várias reuniões 
ministeriais em que o tema é a rejeição por 
parte dos membros da igreja a determinados 
obreiro; alguém dizia: “A igreja não o aceita 
mais” os obreiros precisam estar preparados 
psicológica, emocional e espiritualmente 
para enfrentar essa situação. 
C - Rejeição na Igreja. 
Em minha experiência pastoral tenho 
percebido que o sentimento de rejeição 
tem invadido a Igreja e afligido muitos 
cristãos; já aconselhei pessoa com traumas 
profundos, ressentimento por palavras de 
rejeição proferidas pelos líderes, pastor, 
presidente, dirigentes etc.., e naturalmente 
esse sentimento tende-se a manifestar em 
momentos favoráveis. 
Pessoas rejeitadas tem dificuldade de 
ajustamento, cria uma sensação de 
desamparo. A rejeição trás insegurança, medo 
nos relacionamentos, psicologicamente 
ela tem medo de ser rejeitada de novo.  O 
obreiro precisa estar preparado para lidar 
com pessoas que foram rejeitadas por sua 
família, igreja, sociedade. José foi rejeitado 
por seus irmãos, porém, ele se comportou de 
forma tal que Deus o ajudou cf. Gn. 37.19-
27.
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AS DECEPÇÕES

Às vezes os próprios amigos nos 
decepcionam! Tal atitude traz um sofrimento 
enorme, por que não esperamos coisas 
desse gênero de amigo. Paulo decepcionou 
com um de seus amigos, João Marcos, Cf. 
At. 12.25; 13.13; porém a decepção não 
levou Paulo ao desânimo; Silas e Timóteo 
continuou com Paulo cf. At. 15.40; 16.1-3. O 
Obreiro não deve usar de rancor e ódio para 
com aquele que o decepcionou; aprenda com 
Paulo! Estando Paulo Preso em Roma pediu 
por carta que levasse João Marcos até a ele, 
cf. 2Tm. 4.11; alguns obreiros que sofrem 
decepções começam a perseguir a quem 
o decepcionou, Paulo fez o contrário ao 
escrever a Filemom saudou o companheiro 
Marcos, cf. Fm. 1.24; Isso é prova que Paulo 
superou as decepções que havia sofrido. 

AS PERDAS:  Jó.1.13-22; Na análise das 
perdas, deve levar em consideração as 
causas que motivaram elas virem, no caso de 
Jó, por exemplo, foram perdas controladas 
por Deus; Deus mostrando a humanidade 
que é perfeitamente possível um homem 
perder tudo e continuar firme na fé e não 
abandoná-lo; por outro lado Deus estava 
mostrando que Ele pode restaurar e dar em 
dobro e melhor ao crente fiel; mas, existe 
também perda em decorrência da lei da 
semeadura; há perdas por má administração, 
há perda por desobediência a Deus, há 
perdas por esquecimento, e há perdas de 
causas espirituais etc..,  
As perdas trás sofrimentos, angústias, dor, 
ansiedade e até depressão é uma terrível 

sensação de fracasso e derrota, é preciso 
saber lidar psicológica e emocionalmente 
com elas, muitas pessoas procuram ajuda nas 
clínicas de psicologia por não saberem lidar 
com as derrotas e decepções; são muitas 
as perdas, como por exemplo, perda do 
emprego, casamento, filhos, carro, amigos, 
casa, propriedade, animais etc.., portanto, 
elas desestabilizam nossas estruturas 
psicoemocionais; um pastor que perde a 
presidência de uma igreja, uma congregação, 
perde a liderança, um cargo no governo 
ou na igreja etc.., são situações que são 
extremamente incomodas, que precisamos 
aprender a lidar com elas de forma satisfatória, 
o que dizer de uma perda de um ente querido!  
São momentos cruciais que a vida nos impõe 
de difícil entendimento; porém, para nós os 
cristãos sempre a uma porta de saída pelas 
quais conseguiremos superar os momentos 
difíceis da vida. “Se te mostrares frouxo no 
dia da angustia a sua força será pequena” Cf. 
Pv. 24.10. Jesus disse “Tende bom ânimo” cf. 
Jo. 16.33.

ALGUNS TIPO DE PERDAS

A – Perdas por permissão divina: Deus 
permitiu que Jó perdesse tudo; a priori, Jó 
não entendeu o projeto e o plano de Deus 
em sua vida; mas, depois Jó entendeu que 
tudo que estava acontecendo em sua vida 
estava no controle de Deus.  
B – Perda em decorrência da lei da semeadura: 
a lei da semeadura é uma lei divina que nos 
ensina que cada pessoa colhe exatamente 
o que semeou; cf. Gl. 6.7-8; muitas vezes a 
pessoa perde tudo porque está colhendo o 
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que plantou. “Tudo que o homem semear isso 
também ceifara, fruto da semeadura é livre, 
mas, da colheita é obrigatório, que semeia 
vento colhe tempestade” (BRITO; 2017) 
C – Perda por má administração: muitas 
pessoas perderam tudo que possuíam 
em decorrência da má administração; 
conheço pessoas que outrora eram grandes 
fazendeiros, comerciantes e hoje estão 
vivendo de favores perderam tudo porque 
não souberam administrar corretamente, 
Davi não fazia nada sem antes consultar a 
Deus, 1Sm.23.1-4, essa é a primeira regra da 
administração cristã.   
D – Perda por desobediência a Deus: em Gn. 
3.17 descreve a desobediência de Adão e 
Eva em decorrência perderam a comunhão 
com Deus, bênção, vitórias, longevidade, 
saúde emocional, espiritual etc.., muitas 
pessoas na igreja não são abençoadas 
porque são extremamente desobedientes; 
não obedecem as regras da igreja, normas, 
pastor, a palavra, e muitas não conseguem 
chegar ao ministério eclesiástico da igreja, 
perdem a bênção pastoral por não serem 
obedientes.  
E – Perda por esquecimento: às vezes a 
pessoa esquece-se de pagar uma conta, 
um boleto ou de ir a um determinado lugar 
e acarretas perdas irreparáveis; e poderá 
causar prejuízos espirituais, financeiro etc..,
F – Perdas por causas espirituais: em Lc. 
15.8-10 relata as perdas espirituais. São 
ferramentas espirituais que foram perdidas; 
cf. Rs 19.4; as perdas existenciais na vida 
do cristão se não forem resolvidas a luz da 
Bíblia, certamente haverá consequências 
graves, “Tenho porém contra ti que deixaste 

teu primeiro amor” cf. Ap. 2.4, “Guarda o que 
tens para que ninguém tome a sua coroa” 
cf. Ap.3.11, os textos bíblicos acima falam 
de perdas de bens espirituais de valores 
espirituais. 
G – Perda em decorrência de morte: 
poderá ser em decorrência de acidentes, 
enfermidades, velhice etc., (já tive essa 
experiência perdi meu pai em decorrência da 
morte por causas cancerígenas e minha irmã 
por deficiência neurológica) 
H – Perda de ordem afetiva: esse tipo 
de perda está relacionado ao sentimento 
amoroso, perda do casamento, separação de 
um filho, perda da namorada ou no noivado; 
no caso da perda do cônjuge por morte é 
uma tremenda perda afetiva, enfrentar a 
separação no casamento, principalmente 
por adultério, é como sofrer a amputação 
de um membro do corpo; a dor finca suas 
estacas no âmago da alma causando diversos 
sofrimentos psíquicos; cf. Sl 42.11; Sl.142.7; 
criamos veículos “apego emocional” por 
nossos familiares e aquelas pessoas que nos 
são próximas, por estas razões é que a perda 
afetiva produzem sofrimentos apavorantes, 
cf. 1Rs 19.9-10. 

COMO VENCER A DOR DA PERDA

A - Saber Aceitar a Perda: aceitar a dor 
psicoemocional associado ao sentimento 
de perda é fundamental para reestabelecer 
o equilíbrio em nossa vida. Lidar com 
situação de perda não é fácil para ninguém, 
principalmente quando se perde alguém da 
família em decorrência da morte, o exemplo 
de Jó; ele aceitou a situação quando 
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disse: “Recebemos o bem de Deus e não 
receberíamos o mal?” cf. Jó. 2.10; não adianta 
a pessoa ficar lutando com Deus, primeiro 
se reconhece a soberania de Deus, segundo 
aceita o propósito de Deus.  
B - Ter Discernimento Espiritual: Saber 
as causas, a origens que ocasionaram as 
perdas, ter discernimento é importante para 
elaboração do processo de recuperação; Jó 
teve noção clara da origem de seu sofrimento 
e assim disse: “Porque a mão de Deus me 
tocou”  cf. Jó.19.21. 
C - Ter Firme Esperança: Jó tinha uma viva 
esperança, ele tirou os olhos do sofrimento e 
angústia e colocou nas mãos de Deus quando 
ele “Lançou-se em terra, e o adorou” cf. Jó 
1.20; Lm. 3.21-23. “Ainda que ele me mate, 
nele esperarei” cf. Jó.13.15; esta expressão 
é muito forte e demonstra total fidelidade, 
esperança, confiança, certeza, fé, acima de 
tudo intimidade com o altíssimo, o que vale 
dizer “Eu sei que o meu Redentor vive” cf. 
Jó.19.25; isso é uma esperança triunfante 
“E depois de consumida a minha pele, ainda 
em minha carne verei a Deus” cf. Jó.19.26 “E 
venha sobre mim o que vier” cf. Jó.13.13.
D - Ter Paciência: para psicologia a paciência 
é um comportamento que faz a pessoa 
suportar com resignação, sofrimento, 
injustiça, injúria, provação e sofrimento e 
de forma Resiliênte manter-se fiel em seus 
propósitos; no caso de Jó a Bíblia diz: “Eis 
que temos por bem-aventurados os que 
sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó 
e vistes o fim que o Senhor lhe deu; porque 
o Senhor é muito misericordioso e piedoso” 
cf. Tg.5.11. 
Entender as derrotas é entender momentos 

ruins da vida. Em vez de ignorar a derrota 
procure compreender quais foram os motivos 
que o levaram a derrota. O Que levou a 
essa situação. Certa vez o povo de Deus foi 
derrotado Js. 7.4-8; Resolvido o problema a 
vitória veio cf. Js. 8.1-17. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos ao final deste artigo desejando 
que sua leitura tenha trazido muita edifição 
e uma visão critica de seu comportamento 
na igreja na siciedade e em qualquer meio 
onde estiver  procure evitar todos os 
comportamentos lido que são de forma 
negativa de lado e os comportamento bom  
deverão ser colocado em pratica  O obreiro 
precisa saber lidar com as críticas, não é fácil! 
Crítica às vezes irrita, sendo feita de forma 
injusta.  Aceite-as com calma: analisando 
com muita calma e tranquilidade;  Aceite-as 
sem ódio: ainda que a crítica seja motivada 
por inveja, ódio, não retruque;   Procure não 
se ofender com as críticas: para não causar 
estresse.
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ESCOLA SUSTENTÁVEL
GESTÃO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS

 Na busca de ações que possam contribuir para a sustentabilidade ambiental 
do nosso mundo, se faz necessário divulgar nas instituições escolares 
a importância de sua atuação e responsabilidade na orientação dos 
alunos e de poupar significativas quantias por não se preocuparem com 
a sustentabilidade de sua própria gestão.Precisamos elaborar processos 

educativos que possibilitem a escola traçar planos de sustentabilidade para sua escola de 
modo a elaborarem ações fundamentais que possam minimizar os impactos ambientais, 
a melhoria da qualidade ambiental, preservando os recursos naturais e reduzindo gastos, 
reutilizando e reciclando os recursos renováveis da instituição.Quando se fala em trabalhar 
meio ambiente, fazer da escola um espaço sustentável, logo se pensa apenas em reciclagem, 
precisamos lembra também das formas alternativas do uso da energia, do uso consciente 
da água, da alimentação sustentável e do gerenciamento dos resíduos sólidos. Ser 
ecologicamente sustentável significa apostar num desenvolvimento que não desrespeite o 
planeta no presente e satisfaça as necessidades humanas sem comprometer o futuro da Terra 
e das próximas gerações. Tal postura se enquadra no conceito de permacultura, criado em 
1970 e segundo o qual o homem deve se integrar permanentemente à dinâmica da natureza, 
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retirando o que precisa e devolvendo o que 
ela requer para seguir viva.
“As crianças precisam iniciar esse processo 
desde cedo. Não basta falar e ensinar apenas 
com livros”, diz Lucia Legan, autora do livro 
A Escola Sustentável, pedagoga e diretora 
do Instituto de Permacultura e Ecovilas do 
Cerrado (Ecocentro Ipec), em Pirenópolis, 
a 120 quilômetros de Goiânia. Também 
não adianta fazer um projeto de combate 
ao desperdício da água e deixar torneiras 
vazando e mangueiras abertas no jardim da 
escola. 
Nesta análise, a sustentabilidade de recursos 
desempenha um papel fundamental 
que serve de suporte para discutimos e 
pesquisarmos, de que modo podemos utilizar 
estes recursos como geradores financeiros 
para as instituições.
Este artigo tem como objetivo conscientizar, 
discutir e ampliar as idéias com os gestores e 
mantenedores de instituições educacionais, 
sobre a importância de implantar práticas 
sustentáveis na instituição, ampliando o 
interesse por projetos ambientais e obtenção 
de novos recursos financeiros, compreender 
a importância da gestão racional destes  
recursos, gerenciando as competências 
integradas de gestão escolar e elaborar planos 
de aplicação para gerenciar os recursos 
financeiros no cotidiano da instituição.
Como objetivo deste estudo, procuro verificar 
os conhecimentos sobre a implantação dos 
recursos renováveis nas instituições e sua 
sustentabilidade financeira.
Compreender a importância de usar 
instrumentos e mecanismos 
de controle das despesas realizadas pela 

escola associada a sua unidade executora. 
Conscientizar as pessoas da necessidade de 
promover atitudes
sustentáveis no coletivo e individualmente.
Desenvolver atitudes diárias de respeito à 
ambiente sustentabilidade, apoiadas nos 
conteúdos educacionais.
Possibilitar vivencia que contribuirão 
para a melhoria da qualidade de vida; de 
forma a permitir as instituições executoras 
e patrocinadores, o cumprimento do 
importante papel social ao qual se destinam.
Levantamento de demanda dos recursos 
naturais que entram na escola (água, energia, 
materiais e alimentos), dos resíduos e da 
situação estrutural do edifício (instalações 
elétricas e hidráulicas). 
Desenvolver habilidades que contemplem 
a preocupação ambiental nos âmbitos de 
energia, água, resíduos e biodiversidade.

NECESSIDADE DE 
CONSCIENTIZAÇÃO
Conscientizar as pessoas a da necessidade de 
preservar o meio ambiente, tendo em vista 
o desperdício de matérias e recursos que 
se bem empregados podem ser revertidos 
em benefícios financeiros às instituições 
escolares. 
Reutilizar os recursos da própria instituição, 
com o objetivo de diminuir o consumo da 
escola em termos de recursos naturais, 
incluindo água, energia, materiais e alimentos.
 
  Reciclar tudo que possa contribuir para 
se ter uma escola mais produtiva, com 
menos gastos, adequando o consumo de 
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forma acertada e aproveitando melhor os 
investimentos.
 
COMUNIDADE ESCOLAR

 Propor à comunidade escolar a importância de 
criar um ambiente voltado à sustentabilidade 
ambiental, como tirar maior proveito dos 
recursos naturais, o descarte de resíduos e 
a manutenção de áreas verdes ou livres da 
construção.
 Energia - Incentivar a todos, com conversas 
e avisos perto de interruptores, a 
desligar a energia quando houver luz natural 
ou o ambiente estiver vazio; efetuar a troca de 
lâmpadas incandescentes por fluorescentes, 
mais econômicas e eficientes, e fazer a 
manutenção periódica de equipamentos 
como geladeiras e freezers. 
 Água - Providenciar o conserto de 
vazamentos e disseminar, com lembretes 
nas paredes, a prática de fechar torneiras 
durante a lavagem da louça, a escovação dos 
dentes e a limpeza do edifício. Se houver 
espaço e recursos, construir cisternas é uma 
boa opção para coletar a água da chuva, que 
pode servir para lavar o chão e regar áreas 
verdes. 
  Resíduos - Coleta seletiva, deve-se buscar 
parcerias com cooperativas de catadores.
 Biodiversidade Investir no aumento da 
superfície permeável e de áreas verdes, além 
de refrescar o ambiente, diminuir a poeira e 
aumentar a absorção de água da chuva. 

COLETA SELETIVA

Este é o princípio de uma boa recolha seletiva. 
Uma correta separação dos materiais torna 
o sistema mais eficiente e económico; tenha 
um contentor para o papel, outro para o 
vidro, outro para as embalagens de metal 
e plástico e outro para a fracção orgânica. 
Depois deposite-os nos locais adequados. 
O uso de torneiras com fechamento 
automático, a utilização de materiais 
desmontáveis e reaproveitáveis e de um 
sistema de aproveitamento da água de chuva 
são alguns exemplos de ações que caminham 
na linha da sustentabilidade.  
Além do retorno do ponto de vista 
econômico, em especial no longo prazo, a 
escola acredita que este tipo de postura tem 
um impacto muito positivo junto aos alunos 
é sustentabilidade nas escolas, entre as 
práticas mais comuns estão:

• A coleta de lixo em praias e espaços 
públicos, manutenção de hortas, entre 
outras.
• As embalagens devem estar limpas, 
escorridas e espalmadas antes de as depositar 
nos sítios apropriados.
• Sempre que tenha dúvidas sobre a 
colocação de um determinado objeto opte 
pela sua colocação num caixote do lixo com 
material indiferenciado, um só objeto sujo ou 
não adequado pode contaminar uma grande 
quantidade de embalagens.
• Não coloque embalagens de diferentes 
materiais umas dentro das outras ou dentro 
de sacos atados; na fase de triagem os 
operadores não podem estar a desatar sacos.
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• Não ponha nos contentores de recolha 
seletiva objetos cortantes, produtos tóxicos, 
malcheirosos ou sujos.
• Reduza a quantidade de papel gasta 
utilizando ambos os lados da folha.

Faça pressão sobre as autoridades 
competentes e denuncie situações lesivas 
do ambiente.
Recicle o óleo de motor ou certifique-se que 
a sua oficina o faz.
Mantenha os produtos perigosos (como 
inseticidas, tintas ou diluentes) em local 
seguro e use-os até ao fim.
Não deite as pilhas usadas no lixo, existem 
locais próprios onde as pode depositar 
(ecopontos).
Sensibilize as pessoas que conhece para 
terem em conta estes conselhos.

CLÁUDIA REGINA ESTEVES
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A DIVERSIFICAÇÃO DAS CIÊNCIAS E DOS SEUS 
RESPECTIVOS MÉTODOS

 O QUE É CIÊNCIA

Fazer ciência nada mais é do que questionar com vigor. Trata-se de uma maneira usual 
de ver a realidade. No contexto do senso comum, há o que costumamos chamar de 
BOM SENSO, caracterizado pela percepção simples, mas adequada da realidade. 
O bom senso é parceiro da Sabedoria, caracterizada pela experiência acumulada e 
cultivada.  Seguindo esta linha de raciocínio, chegaremos à conclusão de que um 

analfabeto pode perfeitamente ser um sábio, na medida em que souber desenvolver uma 
reflexão profunda sobre a vida, a realidade e o convívio humano.
Portanto, o cientista é também um sábio quando reconhece os limites da pesquisa, ao aceitar 
as dificuldades de se obter respostas a tudo, e a necessidade de uma busca incessante. 
Enfim, o cientista sábio é aquele que sabe que sabe pouco.
Enquanto a ciência questiona o real para ser real, a ideologia procura justificar seus 
interesses, que são o fim marcante. Dito isto, parece claro que o diferencial típico da ciência 
é o questionamento sistemático. Somente pode ser científico, portanto, o que for discutido.
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A diversificação entre as ciências será tanto 
maior quanto menor for a afinidade entre os 
seus objetos formais, consequentemente a 
diversificação dos sistemas metodológicos 
aplicáveis às ciências é correlata à 
diversificação entre estas. Geralmente o grau 
dessas diferenças é menor entre as ciências 
da mesma classe, maior entre as ciências de 
classes distintas. Por exemplo: a Física e a 
Química são ciências da mesma “ordem física 
ou natural” (mundo inconsciente), já o Direito 
e a História, ciências humanas, pertencentes 
à ordem ética (ethos: comportamento), 
do agir humano, da ação consciente do 
homem (mundo consciente, da liberdade 
em oposição ao determinismo causal). Esta 
ordem consciente, segundo as lições do Prof. 
Goffredo Silva Telles Júnior, obra citada, leva 
o homem a ação em demanda do seu fim, 
de tal modo que “o fim último” é “a causa 
da primeira” das nossas ações. É evidente a 
maior similitude entre as ciências a mesma 
ordem, de um lado a Física e a Química, de 
outro lado o Direito e a História. É igualmente 
evidente que entre a metodologia aplicada 
às ciências físicas e aplicada às ciências 
humanas o grau de distinção é mais elevado.
É importante lembrar que as classificações 
das ciências referidas têm o caráter 
meramente exemplificativo, sem qualquer 
outra pretensão de fixar-se um modelo, 
por que elas têm constituído ingente 
trabalho teórico, marcado por concepções 
inconciliáveis. Importa ainda ressaltar 
que se consideram científicos tanto os 
conhecimentos físicos ou naturais, como a 
Física, Química, a Biologia, etc., como os que 
estudam os fenômenos humanos e sociais, 

como o Direito, a História, a Educação, etc., 
desde que sejam conhecidos e sistemáticos, 
de conteúdo definido ou objeto formal 
autônomo, com metodologia adequada e 
linguagem técnica própria.

ELEMENTOS   DO  MÉTODO 
EXPERIMENTAL

O Método Experimental, quando aplicado 
às ciências físicas, constitui-se dos seguintes 
processos:
• Observação.
• Hipótese.
• Experimentação.
• Comparação.
• Verificação.
• Generalização ou Lei.
(Dada a conceituação de cada um 
desses processos, seguir-se-á o exemplo 
demonstrativo de aplicação objetiva, 
prática, de como se forma uma lei através da 
experimentação). 
 Vejamos:

OBSERVAÇÃO

É uma das atividades mentais do homem que 
o coloca em sintonia com uma certa realidade: 
um fenômeno físico, um fato ou uma relação 
causal e que se estimula a conjecturar, a 
tirar dali certas ilações, a formular hipóteses 
acerca de possíveis desdobramentos.
Trata-se a “observação”, especialmente 
a sistemática, do primeiro momento ou 
primeiro passo do “método experimental”, 
ela nasce da curiosidade humana, sendo esta, 
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por sua vez, considerada a porta da ciência, o 
seu primeiro estágio.

HIPÓTESE

É a conjectura que a inteligência formula, 
estimulada pela “observação” e baseada 
nos dados ou informações por ela 
relevados, projetando os seus possíveis 
desdobramentos científicos em busca da 
“generalização”. Geralmente vem formulada 
após uma primeira experiência que confirma 
o fenômeno observado.

EXPERIMENTAÇÃO

Observado um certo fato ou fenômeno e 
levantada uma ou mais hipóteses, passa o 
cientista à execução da experiência em local 
adequado (laboratórios) e demais condições 
exigidas, buscando alcançar os resultados 
pretendidos que poderão ou não confirmar as 
conjecturas. O fenômeno ou relação causal 
deverá transcorrer de maneira provocada 
(não mais ocasionalmente) e sob controle, 
com o emprego rigoroso dos instrumentos 
próprios, com as devidas anotações do 
processamento e com o registro dos 
resultados obtidos.

COMPARAÇÃO

É o processo que leva à realização das 
experiências sob as mesmas condições 
e, especialmente, com a aplicação das 
mesmas causas a objetos distintos, visando 
à obtenção da mesma relação causal das 
experiências anteriores, ou mesmos efeitos 

ou fenômenos particulares que poderão 
induzir a uma generalização, ou seja, levar a 
constatação de uma lei física.
Comparam-se os resultados de várias 
experiências realizadas, com a matéria 
de natureza distinta, mas sob as mesmas 
condições e causas, para obtenção dos 
mesmos efeitos, o que quer dizer, aplicadas 
as mesmas causas, em idênticas condições, 
obter-se-ão, necessariamente, os mesmos 
efeitos. Trata-se da busca da relação 
constante, invariável, de causa-efeito.

VERIFICAÇÃO

Consiste na possibilidade de o cientista ou 
pesquisador repetir no laboratório, tantas 
vezes quantas se fizerem necessárias, 
as mesmas experiências em idênticas 
circunstâncias – sem alterar, como no caso 
da comparação, nem a própria substância 
submetida à experiência – para efeito de 
constatação da certeza dos resultados, da 
confirmação da constância e invariabilidade 
do fenômeno ou relação de causa e efeito. 
A verificabilidade da experiência assegura 
às ciências naturais, ou experimentais 
propriamente, a garantia e o crédito à lei 
física enunciada.
 A verificabilidade é o elemento de 
diferenciação entre o método experimental, 
integralmente aplicado através de todos os 
seus processos, e os demais métodos. Esse 
processo possui o atributo de distinguir, por 
isso mesmo, as ciências físicas de todas as 
demais ciências, estas apesar de não serem 
menos profundas e verdadeiras, possuem os 
seus postulados, mas não a verificabilidade e 
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a certeza probatória das leis físicas àquelas 
inerentes, apenas para exemplificar: a 
História, ciência que estuda o Homem no 
tempo, fundamenta-se essencialmente nos 
“documentos”, o que lhe confere objetividade 
narrativa e lhe granjeia merecido prestígio. 
Todavia, essa ciência não pode submeter-
se à constatação, à confirmação dos fatos 
históricos, ou fatos do passado cultural, 
para análise e reexame do historiador, do 
pesquisador.
 Não pode a História esperar de sua 
pesquisa a repetição dos seus fenômenos, 
de um conflito entre os povos, ou o 
restabelecimento de um fato histórico como 
a Revolução Francesa, com o propósito de 
verificação e comprovação, para se tirarem 
conclusões ou proceder-se a uma revisão 
de interesse científico, político e humano de 
qualquer natureza. 
Só parcialmente se aplica à História e demais 
ciências sociais, ou abstratas, a metodologia 
científica de caráter experimental, 
exatamente por causa do “processo de 
verificação”.

GENERALIZAÇÃO OU LEI

Trata-se do último estágio do método 
experimental, também chamado indutivo, 
porque aplicado ao estudo dos fenômenos 
particulares, bem como ao conhecimento 
de suas relações causais, até alcançarem 
estas a generalização ou lei que se traduz 
por relações necessárias, constantes (ou 
invariáveis) de causa e efeito. 
No exemplo a ser dado adiante, observar-
se-á que um certo corpo constituído de 

massa sofrerá dilatação quando submetido 
à ação do calor. Feita a primeira experiência 
que venha a comprovar a “observação”, 
confirmando-se o fenômeno, levantar-se-á a 
hipótese de que outros corpos moleculares, 
portanto, constituídos de massa, poderão 
também dilatar-se sob a ação do calor. Feitas 
as comparações entre o efeito produzido pelo 
calor sobre um corpo plástico e os efeitos 
que a mesma causa (o calor) poderá produzir 
sobre corpos de natureza diversa: líquidos, 
gasosos, sólidos (metais, madeira, arenito, 
etc.), constatação necessária da relação 
de causa e efeito, diz-se que o fenômeno 
da dilatação dos corpos sob ação do calor, 
nas mesmas condições e circunstâncias, é 
extensivo, genérico, constituindo-se uma 
lei física alcançada pelo método científico-
experimental e que poderá ser assim, 
enunciada: todo corpo submetido à ação do 
calor, nas mesmas condições, se dilata.
É possível, portanto, conceituar-se a 
generalização ou lei física da seguinte 
maneira: sempre que a relação de causa e 
efeito de um fenômeno particular, tornar-se 
extensiva a todos os fenômenos da mesma 
espécie, em que são aplicadas as mesmas 
causas, em idênticas condições, se obtiverem 
os mesmos feitos, invariavelmente. Em 
seus Princípios de Sociologia Jurídica, 
obra já citada, p. 66, Queiroz Lima ensina 
lapidarmente: “Por via dessa generalização 
crescente se chega a alcançar a expressão 
das leis de caráter fundamental, os princípios 
sobre que repousa uma ordem qualquer de 
conhecimentos”. Cabe-nos lembrar que, 
apesar do título de sua obra, o autor se refere 
às leis físicas, já a “generalização crescente”, 
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por ele mencionada, deve ser entendida a 
partir do conhecimento da relação causal do 
fenômeno particular.
Segue-se o exemplo demonstrativo de 
aplicação objetiva, atrás referido, do processo 
de generalização e dos demais processos do 
método experimental para a formulação da 
lei física:
A lei física, tomada como exemplo, é a da 
dilatação dos corpos, acima mencionada e 
assim anunciada: “Todo corpo se dilata sob a 
ação do calor”.
Observada a dilatação de um corpo qualquer 
(escolha-se o plástico para o exemplo) sob 
a ação do calor, o observador cientista ou 
pesquisador, tomado de curiosidade e espírito 
especulativo, passa a fazer conjecturas ou 
hipóteses no intuito de verificar a extensão 
do fenômeno a outros corpos, procedendo 
a várias experiências e aplicação do método 
experimental, através de todos os seus 
estágios ou processos.
Confirmado, agora por observação 
controlada, que os corpos plásticos se dilatam 
sob a aplicação de calor, pode ser levantada 
a seguinte hipótese: “Assim como o corpo 
plástico assimila o calor e sob o seu efeito 
se dilata, os demais corpos moleculares, em 
maior ou menor grau, podendo assimilar 
o calor, poderão dilatar também sob a sua 
aplicação”.
Procede-se à experiência com a aplicação 
do calor com o outro corpo, de natureza 
metálica, nas mesmas condições e de maneira 
controlada. Comparam-se os resultados 
desta com o da experiência anterior e, se 
forem idênticos, prossegue-se a experiência, 
agora com os demais corpos de outra 

natureza, mas sólidos ainda. Se a aplicação 
da mesma causa (o calor) leva a obtenção do 
mesmo resultado (a dilatação dos corpos) 
também, a experiência deverá se repetir com 
os corpos líquidos e depois gasosos.
Satisfatórios os resultados das várias 
experiências feitas em relação à hipótese 
levantada, com base no fenômeno 
inicialmente observado, está feita a 
comparação propriamente que assegura uma 
relação constante de causa e efeito.
A relação necessária e constante de causa 
e efeito, às mesmas temperaturas e demais 
condições, deverá passar pelo progresso de 
verificação pela repetição da experiência 
com os mesmos corpos sólidos, líquidos 
e gasosos, tantas vezes quanto forem 
necessárias para a obtenção da certeza, do 
rigor e da extensão dessa relação causal, 
capazes de assegurar a invariabilidade da lei 
física a se enunciar.
No exemplo, partiu-se da observação inicial 
de que os corpos plásticos se dilatam quando 
submetidos à ação do calor, comprovou-se 
essa primeira e ocasional observação com 
os dados obtidos em condições controladas, 
o pesquisador elaborou a hipótese de que 
os demais corpos moleculares, também 
condutores de calor, em maior ou menor 
grau, poderiam sofrer o mesmo fenômeno 
da dilatação, realizadas no laboratório as 
experiências, rigorosamente controladas, 
com os corpos moleculares de natureza 
diversa: os sólidos e sua variedade, os líquidos 
e os gasosos, comparados os resultados dos 
fenômenos provocados e de sua relação de 
causa e efeito, aplicação do calor aos corpos 
e a sua consequente dilatação, repetiram-
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se as mesmas experiências, para efeito de 
verificação da certeza da invariabilidade da 
relação e da sua generalização, exigência 
da lei física que passa a ser enunciada: 
TODO CORPO SE DILATA SUBMETIDO À 
AÇÃO DO CALOR, MANTIDAS A MESMA 
TEMPERATURA E CONDIÇÕES.

         PROFª. Ms. MARIA VIRGINIA DE
 FIGUEIREDO PEREIRA DO COUTO ROSA.

Graduada em Licenciatura Plena em 
Letras: Português/Francês (Unesp), Ped-
agogia (Unifran) e Comunicação Visual 
(Unifran); Especialista em Língua Por-
tuguesa (Unifran);Mestre em Ciências 
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SECRETARIADO EXECUTIVO: UMA REFLEXÃO 
ACERCA DA ATUAÇÃO DESTE PROFISSIONAL 
COMO UM AGENTE FACILITADOR DA 
COMUNICAÇÃO INTERNA NAS ORGANIZAÇÕES

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar a eficácia da comunicação interna em uma 
empresa, considerando a secretária como facilitadora. Sendo assim, pretende-se demonstrar 
a importância das técnicas secretariais para que a comunicação seja transmitida e entendida 
da melhor forma na empresa. Sabe-se que a comunicação se tornou uma das aptidões mais 
usadas nas multinacionais. Uma comunicação dinâmica só acontece quando há uma direção 
de conhecimentos recebidos em meio à prática das tarefas. Para tanto se tem conhecimento 
que a secretária sempre deve buscar informações por meio de habilidades invariáveis, e que 
estas ocupam um espaço de maior destaque nas organizações. Para se chegar aos objetivos 
deste artigo foi realizada uma metodologia teórico-bibliográfica de forma qualitativa. Com 
tudo foi comprovado através deste artigo que a secretária antes de qualquer outra habilidade, 
deve dominar a comunicação em todas as suas formas, porque a secretária é a chave das 
demais realizações em seu ambiente de trabalho.

Palavras-chave: Secretária Executiva; Comunicação; Organizações.
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INTRODUÇÃO

Tem-se conhecimento que por 
muitas vezes a comunicação se 
destaca pelo meio das aptidões 
técnicas de estabelecer e reger 
as rotinas de trabalho como 

agenda, viagens, eventos, e também arquivo, 
pois o comando das rotinas depende em 
muitos casos do conhecimento que se traz, 
que deve ser impecavelmente registrada e 
eficientemente gerenciada pela profissional. 
Deste modo pode-se dizer que um arquivo 
bem guardado depende muitas vezes 
das formas de comunicação empregada 
na empresa e armazenadas através dos 
documentos arquivados para acesso dos 
diversos níveis departamentais da empresa. 
Sendo assim a organização de um evento 
empresarial somente terá sucesso se a 
comunicação da empresa com os ouvintes, 
convidados e homenageados ocorrer de 
forma clara, objetiva, atendendo às regras 
protocolares. Assim como uma viagem 
de negócios só terá sucesso através dos 
contatos efetuados anteriormente através 
da secretária, e também da sua eficiência 
técnica durante e após o encerramento da 
viagem.
Sabe-se deste modo que a Secretária pode 
vir a atuar como facilitadora na comunicação 
dentro da empresa demonstrando de 
várias formas como sua colaboração 
proporciona sucesso e resultado para todos. 
Como a secretária participa de todos os 
acontecimentos da empresa, precisa filtrar 
todas as informações que recebe. Sendo 
assim, devem-se priorizar as que realmente 

serão importantes para o desenvolvimento 
do trabalho.
Deste modo o objetivo geral deste artigo é 
analisar a eficácia da comunicação interna 
em uma empresa, considerando a secretária 
como facilitadora.
Como objetivo específico será analisado a 
importância das técnicas secretariais para 
a comunicação interna, falar a respeito do 
Secretariado Executivo e abordar sobre 
os tipos de comunicação que se tem nas 
empresas.
Este trabalho se justifica devido se perceber 
que atualmente a comunicação passa a 
ser essencial nas rotinas da secretária, no 
cenário atual, ela deve estar apta a assessorar 
gerentes e diretores, devendo dominar as 
competências técnicas da profissão, ter a 
perspicácia em sua visão e das atividades 
gerenciais na perspectiva empreendedora.
A realização deste trabalho demandou o 
uso da metodologia teórico-bibliográfica, de 
forma qualitativa a qual leva à constituição 
do quadro teórico, do conjunto de definições, 
princípios, categorias etc.

SECRETARIADO EXECUTIVO
HISTÓRICO
Segundo Maria Thereza Bond e Marlene de 
Oliveira (2011, p.21) 
 Antigamente a secretária tinha suas 
atividades restritas a servir café, atender 
telefone, anotar recados, e executar 
atividades que seu superior lhe dava. 
Atualmente as secretárias são mais 
competitivas, qualificadas e flexíveis. Além 
de assessorar seus executivos ela planeja, 
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controla, lidera e é independente para atuar 
na melhoria dos setores da empresa, bem 
como na eficácia da comunicação interna da 
organização.
Sendo assim fala-se que a secretária 
deva gerenciar as informações, executar 
com eficácia as tarefas administrativas, 
tomar decisões com responsabilidade, 
coordenando e controlando a equipe com 
comprometimento.  Atualmente a secretária 
possui habilidades para executar uma 
comunicação assertiva, lidando com diversos 
tipos de conflitos oferecendo uma boa 
qualidade e produtividade no seu trabalho. 
No mundo corporativo que vivenciamos 
hoje ser Secretária Executiva não é 
unicamente uma questão de opção, todavia 
um verdadeiro desafio que apenas as 
profissionais preparadas e habilitadas podem 
exercer a profissão com eficácia e vigor. 
(ALONSO, 2002)
Nem tudo estabelece sigilo, entretanto 
é continuamente acreditado que essa 
profissional trate de uma forma reservada 
tudo que se pauta à execução do seu trabalho. 
A secretária executiva lida com informações 
e dados importantes e, na maior parte das 
ocasiões, sigilosos, tornando a ética uma 
competência essencial  e  determinada  pelas 
multinacionais  para   essas  profissionais. 
(BRETAS, 2004)
A profissão de secretária é bem velha, surge 
desde os tempos dos faraós, entretanto a 
secretária executiva dos dias contemporâneos 
desempenha um trabalho dessemelhante do 
de antes, pois hoje seu papel é mais presente, 
interativo, participativo e dinâmico dentro 
das organizações nas quais está colocada. 

(CARVALHO, 2004)
Deste modo pode-se dizer que compete à 
secretária atuar como uma facilitadora para 
a diretoria de uma organização, onde a maior 
parte dos problemas deve ser enxergado 
por ela mesma, sem que por muitas vezes 
necessite desviar os pequenos problemas 
para o executivo. E sendo assim o executivo 
tão somente resolverá os acontecimentos 
importantes e que importem algum tipo de 
risco para a companhia.

ATUAÇÃO

Com o passar o tempo, se tornou comum 
passar a existir o papel de gestora de 
pessoas na profissão de secretária executiva. 
As empresas passaram a reestruturar a sua 
forma de estruturar o trabalho, passando 
a ponderar pontos fundamentais como o 
trabalho em equipe e o bom relacionamento. 
Saber cultivar relações interpessoais hoje é 
uma ferramenta necessária para a secretária 
executiva, porque ela passou a ser um elo 
de comunicação entre os chefes e os demais 
funcionários, clientes e fornecedores.
Contudo torna-se claro o quão é importante a 
comunicação dentro do âmbito empresarial, 
deve-se ter por parte do profissional 
de secretariado a sede por inovação e 
concorrência, pois os executivos carecem 
de cooperadores que tenham qualificação 
para agirem nas organizações, ampliando os  
trabalhos em equipe e que estes venham a  
reunir as melhores habilidades para assim 
alcançar os resultados positivos.
Com as mais diversas mutações a secretária 
carece ter um domínio sobre as áreas de 
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comunicação, para assim poder aumentar 
suas atividades empresariais.
  Linkemer (1999 p.44) comenta sobre isso 
em uma citação que podemos observar logo 
abaixo.
Como assistente-administrativa você pode 
precisar organizar a agenda de seu supervisor, 
atuar como filtro de telefonemas, reservar 
hotéis passagens, planejar e organizar 
reuniões, assistir a elas e até mesmo 
conduzi-las; funcionar como elo entre seu 
diretor e outros executivos, departamentos, 
divisões ou empresa; lidar diretamente 
com vendedores ou fornecedores; 
distrair visitantes; escrever e editar desde 
correspondência comercial até publicações 
de empresa; e representar seu diretor e sua 
empresa para o mundo exterior. 
Sabe-se que por muitas vezes por meio de 
habilidades invariáveis, a secretária precisa 
procurar informações, e por vezes estas 
ocupam um espaço de maior destaque 
nas organizações. Com isso, ela tem a 
capacidade de operar como uma facilitadora 
na comunicação interna ou externa das 
empresas, de modo a identificar quais são as 
dificuldades para assim propor progressos e 
soluções. A profissional de secretariado age 
como peça-chave na área de comunicação 
interna das organizações, exposto, de 
diferentes modos, sua cooperação ativa 
e apropriada inovando e proporcionando 
sucesso e efeitos positivos para todos.

 PERFIL PROFISSIONAL

Com o passar dos anos aparece o papel 
de gestora de pessoas na profissão de 

secretária executiva. As empresas estão 
reestruturando sua maneira de trabalhar, 
avaliando essenciais o trabalho em equipe 
e o bom relacionamento. As afinidades 
interpessoais são uma ferramenta necessária 
para a secretária executiva, pois ela se torna 
uma ligação de comunicação em meio a os 
líderes e os demais funcionários, clientes e 
fornecedores. (ARRUDA, 2002)
Prontamente, pode-se falar  que  a    
secretária  executiva  carece  obter  um  bom 
relacionamento  interpessoal  para  que  
ocorra  uma  boa  conexão  de  informações,  
como denota  Alonso  (2002),  tendo  em  
vista  que  um  executivo  gasta  a maior  parte  
de  seu tempo se comunicando, e é por  isso 
que a secretária executiva é avaliada  como 
um importante  canal  de  comunicação,  
desempenhando  deste jeito  uma  troca   de  
competências coletivas com seu executivo. 
(ALONSO, 2002)
Demonstrando uma comunicação adequada 
à secretária começa a apresentar caracteres 
mais condescendentes na atmosfera 
profissional, deste modo os acordos e os 
objetivos ficam mais claros e compreensivos. 
Além do que, suas funções tornam-se 
mais perceptíveis e vantajosas, ainda em 
determinados casos, podendo solucionar 
problemas de modo mais efetivo e direto. 
Quando isto ocorre a secretária passa 
então a atuar na linha de frente de uma 
determinada empresa, com isso seu papel se 
torna indispensável e de grande importância. 
No caso esta profissional terá de interatua 
de maneira estável ao ambiente de trabalho, 
mostrando-se cada vez mais participativa 
dentro de suas competências exigidas.
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COMUNICAÇÃO

HISTÓRICO

 A comunicação é pautada de acordo com 
uma capacidade social e profissional que 
Fleury e Fleury (2001) determinam da 
seguinte maneira: “Compreender, processar, 
transmitir informações são conhecimentos, 
assegurando o entendimento da mensagem 
pelos outros.” 
A comunicação se tornou uma das aptidões 
mais usadas nas multinacionais. Uma 
comunicação dinâmica só acontece quando 
há uma direção de conhecimentos recebidos 
em meio à prática das tarefas. De tal modo 
que profissão de secretária atravessou 
diferentes alterações à comunicação e seus 
elementos igualmente evoluíram por isso, é 
uma alçada de extrema importância na vida 
dessa profissional. Os aprimoramentos das 
novas tecnologias adaptam à profissional a 
múltiplos meios de comunicação bem mais 
competentes do que os de antigamente, um 
bom exemplo seria: o computador e o uso da 
Internet.

CONCEITOS

Zarifian (200,1 p. 43) determina comunicação 
como:
 Entender problemas e as obrigações 
dos outros (os outros indivíduos da 
equipe, as outras equipes de trabalho, as 
outras formações profissionais, os outros 
serviços...), e entender a interdependência, 
a complementaridade e a solidariedade das 
ações; conseguir entender a si, mesmo, e 

conseguir avaliar os efeitos de sua própria 
ação sobre os outros, em função desse 
entendimento; chegar a um acordo referente 
às implicações e aos objetivos de ação, 
aceitos e assumidos em conjunto, quanto 
às regras que vão permitir organizar essas 
ações; por último, é compartilhar normas 
mínimas de justiça que permitam acesso 
igualitário à informação e uma distribuição 
equitativa de seus benefícios. 
Pode-se assegurar que a comunicação é 
uma troca de informações e conhecimentos 
que favorecem não unicamente a secretária 
executiva, porém toda a equipe de 
trabalho, pois abrange conhecer a si e aos 
outros.  Com uma adequada comunicação 
a secretária executiva passa a conter 
maneiras mais transigentes no ambiente 
profissional, acordos e objetivos ficam mais 
simples.  Assim, seu trabalho se torna mais 
claro podendo, em certos casos, decidir 
problemas de um jeito mais eficaz e direto. 
(BITENCOURT, 2001)
Deste modo, compete a nos assegurar que 
a comunicação nada mais é do que uma 
troca de informações e conhecimentos que 
defende não apenas a secretária, porém 
todo seu grupo de trabalho, pois abrange o 
conhecimento de si próprio e ainda do outro 
(pessoa que interage no grupo). 

TIPOS DE COMUNICAÇÃO

Quanto maior os níveis hierárquicos em 
uma organização corporativa, mais barreiras 
podem advir na comunicação interna. 
(CORRADO, 1994)
De acordo com Torquato (2003), os canais 
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estão contidos aos desiguais meios de 
comunicação interna. Tem uma tendência de 
se preferir os meios tecnológicos, sobretudo 
pela velocidade e agilidade dos mesmos.  
Contudo, não é sempre que se pode utilizá-
lo devido, de maneira especial, à cultura 
do receptor, que não está preparado e 
não detém conhecimento suficiente para 
tal. Se por um lado a tecnologia trouxe 
agilidade e celeridade no processamento das 
informações, por outro lado perde-se e muito 
em relação ao relacionamento humano.
Para que o processo comunicativo incida 
sem deformidades ou rupturas as aptidões 
da fala, escrita e raciocínio são vitais. De 
semelhante forma, os valores culturais, 
sociais e, inclusive, intelectuais irão 
influenciar tanto na transmissão quanto 
na recepção da mensagem.  Ou seja, 
existem inúmeros fatores que intervêm 
na transmissão, bem como assimilação de 
uma mensagem, principalmente dentro do 
ambiente organizacional. Enfatiza Kunsch, 
(2003, p. 34):
As organizações em geral, como fontes 
emissoras de informações para seus mais 
diversos públicos, não devem ter a  ilusão 
de que todos os seus atos comunicativos 
causam os efeitos positivos desejados ou 
são automaticamente respondidos  e aceitos 
da forma como foram intencionados.
Para que o processo de comunicação seja 
ainda mais eficiente é necessário que 
as empresas abracem um processo cada 
ocasião menos burocrática, em relação à 
comunicação interna, uma vez que esta 
demora pode provocar resistência por 
parte dos colaboradores. As barreiras 

administrativas muitas das vezes são um 
empecilho ao desenvolvimento e eficiência 
da comunicação interna, quando deixa 
de lado a praticidade e se apega de forma 
exagerada a regras e conceitos. Como 
atualmente temos um acesso muito mais 
simplificado às informações é indispensável 
que se busque um pouco de malícia, pois 
nem todas originam conhecimento para 
a organização. A demasia de informação 
embaraça o receptor, tornando branda e 
ineficiente a comunicação interna, isso leva   
em estima ainda o fato de que os indivíduos 
são limitados em sua agilidade de acumular 
informação. (NASSAR, 2007)
Indica-se que a comunicação interna esteja 
calcada em subsídios centrais da cultura 
administrativa que se alteram na percepção 
de como fazer, com que métodos, de que jeito 
e sob a orientação de quais valores. Avalia-se 
boa à comunicação em uma empresa, quando 
se determina objetivos claros, procura 
recursos humanos apropriados às tarefas a 
serem realizadas, empenha-se na motivação 
das pessoas, sabe procurar e compartilhar as 
estratégias mais acertadas para conseguir os 
fins mirados e, até, avalia e divide resultados. 
(ANTUNES, 2001)
Desempenhar tudo isso não é fácil, quando 
se aborda de administrar a comunicação 
interna. Têm muitas dificuldades, visto que 
provoca a gestão de pessoas, de processos e 
de resultados, o que atribui, de cara, alguns 
obstáculos. Certas corporações de acordo com 
a história não exercem a apreensão com seus 
relacionamentos interna relacionamentos 
que trazem com complicador o fato  de 
o público interno não ser composto por 
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grupos homogêneos. Eles dividem-se em 
vários segmentos com características e 
objetivos, se não divergentes, no mínimo 
dessemelhantes. Existe ampla diversidade de 
linguagem, de filosofia, de idade, de nível de 
escolaridade, de competências e de valores. 
Nessa dessemelhança residem os muitos 
empecilhos de relacionamento dentre os 
níveis ascendente, descendente e horizontal. 
(SILVA, 2004)
A comunicação é um processo condicionado 
às variáveis, que depende da aprendizagem 
de cada um e da interpretação que acontece 
quando o mesmo código utilizado é 
decodificado por diferentes indivíduos e a 
compreensão é igual por todos.                   Todavia, 
o homem sempre encontrou formas para se 
comunicar desde o simples gesto humano ao 
surgimento das palavras e das línguas, criou 
sinais e símbolos através dos quais procurou 
transmitir o que desejava.

BLOQUEIOS DE COMUNICAÇÃO

As barreiras à força da comunicação 
distorcem ou diluem a mesma, tornando-a 
ruim. Ressalta Silva (2004, p. 37) que: 
 A diferença entre a comunicação eficaz 
e comunicação ineficaz pode ser apoiada 
em quão bem as partes comunicantes 
lidam com quatro aspectos do processo 
da comunicação: diferenças de percepção, 
emoções, inconsistências entre comunicação 
verbal e não verbal, e confiança prévia entre as 
partes. Se entendermos que a comunicação 
vem a ser um dos subsídios que compõem 
a base dos relacionamentos humanos, ela 
pode se desenvolver de diferentes maneiras 

onde todas elas promovem a interação social 
sendo para o bem ou para o mal.

COMUNICAÇÃO ASSERTIVA

Um acertado plano de comunicação pode 
ser a chave para que a execução e o controle 
dos projetos tenham sucesso. Em plena era 
da comunicação, muitas empresas ainda não 
sabem como chegar ao público-alvo. A falha 
pode ter origem na falta de um profissional 
capacitado para a função, ou por não terem 
mecanismos apropriados para a comunicação 
eficaz. Para que a comunicação seja satisfeita, 
carecem serem acrescentados alguns 
importantes fatores como: administração de 
informação, expectativas de Stakeholders, 
ou   parte interessada é um termo usado 
em diversas áreas como administração e 
arquitetura de software referente às partes 
interessadas que devem estar de acordo 
com as práticas de governança corporativa 
executadas pela empresa conteúdo e 
precisão da informação. (SILVA, 2004)
O procedimento de comunicação vai além 
da troca de informações e carece caminhar 
lado a lado com o processo de gestão. No 
entanto poucos mecanismos operacionais 
de comunicação são aplicados, atualmente 
nas organizações. De fato, a ênfase maior 
se apresenta no método de trabalho, nos 
fluxogramas, relatórios e processos. E como a 
comunicação é uma área individualizada, por 
conta do momento de crescimento das forças 
produtivas, é preciso ter profissionais que 
compreendam desse processo e estudem o 
assunto, porém nota-se que muitas empresas 
falham por não contarem com pessoas 
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habilitadas no assunto. (TORQUATO, 1991)
Os executivos que almejam alcançar sucesso 
organizacional precisam dirigir, em primeiro 
lugar, sua atenção para as precisões do 
público interno. Se uma empresa não tiver 
um sistema de comunicação estruturado, o 
elo de ligação entre os patrões e empregados 
não haverá e, com isso, irá acarretar 
inúmeros problemas tais como falhas de 
comunicações e barreiras, provocando os 
conflitos nos relacionamentos da empresa 
com seu público-alvo, principalmente com 
seus clientes. (MCASKEY, 2001)
Deste modo  pode-se  dizer que  o que se  
alcança com a assertividade é, sobretudo, o 
equilíbrio das  emoções negativas, sem evitar 
sua expressão.  Portanto pode-se falar que  
um empreendedor que não consiga divulgar 
seus interesses de forma contrabalançada  
tem poucas perspectivas de sucesso.

SECRETÁRIO X COMUNICAÇÃO

Fazer com que a comunicação se torne 
perfeita é uma ação de suprema importância 
nas organizações, de modo que é por meio 
dela que as informações são passadas tanto 
interna como externamente.
Para que aconteça está comunicação, 
é imprescindível desenvolver algumas 
habilidades, Alonso afirma que a comunicação 
atualmente se tornou uma requisição do 
mercado de trabalho atual.
Possuir uma boa capacidade de 
comunicação, aliada ao interesse constante 
de estar sempre aberto para receber 
novas informações, transformando-as em 
conhecimento produtivo, é uma exigência 

do mercado profissional. A comunicação é 
um novo e importante ingrediente para o 
sucesso das pessoas e das empresas, o ser 
humano se torna cada vez mais participativo, 
questionador e consciente dos seus direitos 
e deveres. (ALONSO, 2002 p.34)
Segundo Carvalho e Grisson (2002), essas 
ações têm consequência direta na condição 
do ambiente organizacional, em função 
de trabalhar com executivos de diversas 
concepções culturais e profissionais.
Assim sendo gestão de conhecimento na 
organização por meio da profissional de 
secretariado e sua maneira de compartilhar 
procederam em uma ligação positiva em 
meio ao executivo e os demais profissionais 
da empresa, porque o andamento das 
informações não depende exclusivamente e 
somente da tecnologia ou de equipamentos, 
mas sim de pessoas, e para isso ocorrer é 
imprescindível que haja o gerenciamento da 
informação. Estamos inseridos em ambientes 
de constantes mudanças, reestruturação 
de estratégias, alta competição e múltiplas 
relações interpessoais. Para Carvalho e 
Grisson (2002 p.47) é possível perceber que 
a atenção individual é muito mais eficiente 
que a de grupo, e desta maneira, verifica-se 
que a secretária executiva, na sua evolução 
profissional, sempre teve a preocupação 
com o relacionamento interpessoal, dando 
atenção às pessoas que trabalhavam 
no escritório e utilizando os recursos 
tecnológicos como ferramenta de trabalho 
e relacionamento. (CARVALHO E GRISSON, 
2002, p.47)
Na visão de Sabino (2004) o comportamento 
ético do(a) Secretário(a) Executivo(a) edifica-
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se por meio da conjunção de uma série de 
fatores, começando pelo conhecimento 
intenso dos regulamentos da empresa, 
sob sua responsabilidade. A consciência 
do ambiente organizacional, suas normas, 
seu modelo de comunicação e tramitação 
dos assuntos são feitios que estabelecerão 
especial atenção na atuação responsável 
desse profissional.
É verdade que, para se tornar esse 
agente facilitador, a Secretária Executiva 
buscou potencializar suas agilidades em 
comunicação oral e escrita e em gestão do 
tempo, além de desenvolver sucessivamente 
a criatividade, a flexibilidade e aptidão em 
interatuar com todos os níveis de gestão, 
objetivando notar, abranger e originar ações 
para colaborar no desempenho das empresas. 
Agora a Secretária passou a trazer contato 
com fornecedores, clientes, instituições 
financeiras, Governo, imprensa, sócios / 
acionistas e inclusive com os concorrentes, 
sejam esses nacionais ou internacionais 
reside aí a grande necessidade de ter domínio 
de outros idiomas. (AZEVEDO, 2000)
Elucida Rezende, (2003) que a informação 
atualmente é um dos recursos mais usados 
como garantia de vantagem competitiva. 
Deste modo, o Secretário, enquanto 
agente facilitador de processos internos e 
mantenedor de redes de relacionamento não 
podem estar distraídos a essa realidade.
Para Medeiros, et.al (2003) uma das maiores 
necessidades para esses profissionais 
é constituir uma comunicação clara e 
objetiva, com a intenção de aperfeiçoar os 
procedimentos a serem consolidados por 
seus grupos de trabalho, bem como transmitir 

a informação indispensável à tomada 
de decisão, eliminando ou, no mínimo, 
reduzindo as barreiras de comunicação. Esse 
cuidado deve-se à busca por impedir que 
a mensagem a ser transmitida ao tomador 
de decisões seja desviada de seu sentido 
verdadeiro, apurado por meio da captação 
de dados e informações.

ORGANIZAÇÕES

COMUNICAÇÃO X 
ORGANIZAÇÕES

No entendimento de Valls (1986), a ética: 
“é entendida como um estudo ou uma 
reflexão até teológica, sobre os costumes 
ou sobre as ações humanas”;  deste modo 
pode-se  falar  que o trabalho  da  secretária  
executiva  se  torna  atrelado  à  ética,  pois  
é  por  ela  que  passam informações  e dados  
importantes  e, na maioria  das ocasiões,  
sigilosos,  tornando  deste jeito  a ética  uma  
competência  essencial  e  estabelecida  pelas  
multinacionais,  no  caso  dessa profissional.
Comenta Silva (2003) que: “o grande valor 
do uso da verdade como meio circulante 
em uma organização está nos ganhos de 
eficiência que ela traz”, portanto, a  empresa  
contém  ganhos  administrando  seus  
negócios  eticamente,  pois,  se  toda  a 
informação que  transita em uma empresa  
for  correta, pode-se  induzir um ganho em 
produtividade  pela  unificação  confiança  e  
segurança  entre indivíduos. Também, Morris 
(2004) destaca: “No longo prazo, as práticas 
não éticas são sempre autodestrutivas, tanto 
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em nível pessoal quanto organizacional.”
Hoje em dia a comunicação é uma 
das competências mais empregadas 
nas multinacionais. Uma comunicação 
eficaz apenas advém quando existe uma 
administração das informações recebidas 
durante   a realização das tarefas.  Igualmente 
como a profissão de secretária executiva 
passou por dessemelhantes   modificações a 
comunicação e seus meios do mesmo jeito 
evoluíram e, deste modo, tornou-se   uma 
competência de extrema importância na 
vida dessa profissional.  Os progressos das 
tecnologias proporcionam à profissional 
diversos meios de comunicação muito  mais   
eficientes  do  que  antes,  por  exemplo:  
o  computador  e  o  uso  da Internet. 
(CARVALHO, 2004)
Para Silva, (2004) o fundamental papel 
da comunicação é auxiliar no sucesso do 
trabalho em equipe. Para isso, o grupo 
necessita interagir de forma digna e 
participativa, lutando pelo sucesso de todos. 
As informações são muito importantes e a 
comunicação carece ser transparente para 
que não advenha nenhum tipo de imprecisão 
entre os colegas da equipe.
Hoje, as organizações buscam por: 
profissionais capacitados e com espírito 
de liderança, pois o que mais implica é o 
bom rendimento do grupo e não o bom 
desempenho pessoal de cada indivíduo. 
Quanto mais o grupo bate metas, mais 
perfeito resultados a empresa terá. (NASSAR, 
2007)
Já ao longo da história da humanidade, 
a comunicação serviu como ferramenta 
importante no processo de dominação 

entre povos. Os mais desenvolvidos e com 
melhores técnicas conquistavam os menos 
desenvolvidos. 
Hoje a comunicação é também de fundamental 
importância nas empresas, não apenas as 
habilidades, ela tornou-se um diferencial de 
competitividade dentro das organizações, a 
mesma deve ser clara, objetiva, eficiente e 
rápida. Uma informação mal transmitida pode 
acarretar danos irrecuperáveis denegrindo 
a imagem da empresa no mercado, ou até 
mesmo ocasionar perdas e danos materiais 
e desequilibrando as atividades no ambiente 
de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se com este trabalho que o 
desempenho que exerce a comunicação 
interna é vital para que os colaboradores se 
envolvam com o sucesso da empresa. E desta 
maneira, precisam estar permanentemente 
informados a respeito de os desígnios e 
metas da sua organização, e também servem 
essas informações para terem autonomia 
para praticar escolhas e opções.
Verificou-se ainda que na era da informação, 
a comunicação é analisada como sendo uma 
das fundamentais ferramentas estratégicas 
nas relações sociais e profissionais. Ela traz 
uma função categórica nas organizações e, 
atualmente, diante das cobranças do mundo 
dos negócios, é essencial que aconteça de 
forma ornamentada e ativa. Deste modo 
pode-se dizer que é por meio do processo 
comunicacional que gestores e empresários 
desempenham as funções de planejamento, 
organização e liderança, influenciando por 
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muitas vezes não só os clientes internos 
como ainda os externos.
Constatou-se ainda que é de derradeira 
estima que os profissionais de comunicação 
abranjam os valores e as crenças que, 
entradas na cultura das empresas, dirigem 
o comportamento de todo o corpo interno, 
dirigentes e funcionários. A análise dos 
problemas estruturais e de relacionamento 
interno admite identificar problemas, 
ameaças, falhas e oportunidades de 
comunicação. Essa identificação aceita 
designar um sistema de comunicação natural 
à cultura existente e, por conseguinte, um 
modelo de gestão que abone a consecução 
da missão da empresa. 
Percebe-se que a grande aptidão da 
secretária é a de receber todos os tipos de 
documentos, tratando-as com cautela e 
capacidade criadora para torná-las eficazes 
para o dia a dia da empresa que trabalha. 
Deste modo pode-se dizer que a organização 
que procura o sucesso na comunicação 
interna precisa de uma profissional de 
secretariado, pois, sem dúvida, ela será o 
diferencial, já que conta com habilidades 
intelectuais, prática profissional, ética, 
atitude e desempenho, agindo sempre como 
agente facilitadora para o melhoramento da 
comunicação dentro da empresa.

ELIANA DUARTE DE SOUZA

Pós-Graduada em Secretariado e Assessoria 
Executiva; Graduada em Administração com 
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Secretariado Executivo.
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INTRODUÇÃO AO CONSERVADORISMO–
CONCEITOS GERAIS DE UM PENSAR 
CONSERVADOR
RESUMO: Apresentaremos o conservadorismo de maneira pedagógica e introdutória, 
exibindo as raízes de seu desenvolvimento histórico e os principais sustentáculos teóricos 
de suas ideias. Buscaremos oferecer, também, de maneira clara e eficiente, quais são as 
constituições e funcionamentos internos desse pensamento; abordaremos o que o une e 
o que o separa as disposições políticas diversas na história política do século XVI aos dias 
atuais, e para isso usaremos de pensadores conservadores que habitaram esses séculos 
em questão. Introduzindo a temática teórica e política, através dos principais expoentes 
do pensamento conservador, buscar-se-á também instigar a exploração mais profunda e 
acadêmica da temática; assim como a superação de simplificações reducionistas. 

Palavras-chave: Conservadorismo; Edmund Burke; Pensamento Conservador; Política; 
Filosofia Política.
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INTRODUÇÃO

O pensamento conservador 
nunca esteve tanto em 
evidência no Brasil como 
atualmente está; no entanto, 
poucos são os casos onde 

ele foi tratado com seriedade científica, 
esmiuçado em suas constituições históricas 
e filosóficas mais íntimas.
 Nos  propomos a realizar uma introdução 
indutiva, partindo dos pressupostos mais 
básicos até os alicerces mais robustos e 
visíveis desse pensamento. Desta maneira, 
explicaremos o que é uma disposição 
conservadora em um sentido pré-político; 
posteriormente falaremos do surgimento do 
conceito político de conservadorismo, seu 
ambiente, condição e disposições temáticas; 
para após isso alcançamos os pilares do 
pensamento conservador moderno — 
aquele advindo de Edmund Burke — nesse 
patamar vamos tratar da Lei Natural e Lei do 
Tempo, e posteriormente sobre o ceticismo 
conservador e a característica indeterminada 
e anti-ideológica do conservadorismo.
 A intenção do texto, em suma, é 
introduzir basicamente o leitor interessado 
à uma temática que, não raras vezes, fora 
deixado de lado ou ignorado pela academia 
brasileira. A ausência de um conhecimento 
sistêmico sobre o conservadorismo afetará de 
maneira negativa como qualquer profissional 
da área política analisará a realidade social 
do atual Brasil.

A DISPOSIÇÃO CONSERVADORA

 A disposição conservadora passa a ser 
uma denominação política após a queda de 
Napoleão Bonaparte (1769 – 1821). Ou seja, 
após 1821 ; podemos erroneamente inferir, a 
partir dessa informação, que antes disso não 
existia nenhum tipo de “conservadorismo” 
estrutural ou impulso político tendente a 
conservar princípios, valores e instituições 
sociais, assim como a defesa de um 
avanço através de reformas e ponderações 
vagarosas. Seria extremamente equivocado 
pensar assim, caso consultemos seriamente 
a história política dos três últimos séculos.
 O conservadorismo, entendido em 
seu cerne, é uma disposição natural da 
alma do homem rumo ao resguardo de 
princípios e instituições que são julgadas 
caras e necessárias. Assim como o instinto 
mais profundo e primitivo do homem é o 
da conservação da própria existência; o 
conservador — agora no âmbito social e 
político — tende à defesa e à proteção da 
existência daqueles valores e fundações 
morais que são caras à própria comunidade 
local e, em não raros casos, à própria 
civilização. “Acredita-se amplamente 
que essa predisposição conservadora é 
profundamente enraizada no que se chama 
de <<natureza humana>>” (OAKESHOTT, 
2016, p. 145).
Ainda nas palavras do historiador das ideias 
e filósofo, Michael Oakeshott (1901 – 1990): 
“Ser conservador é, pois, preferir o familiar 
ao estranho, preferir o que já foi tentado 
a experimentar, o fato ao mistério, o 
concreto ao possível, o limitado ao infinito, 
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o que está perto ao distante, o suficiente 
ao abundante, o conveniente ao perfeito, 
a risada momentânea à felicidade eterna” 
(OAKESHOTT, 2016, p. 137).
 Neste sentido, ninguém se torna um 
conservador em seu sentido primevo, nós já 
somos conservadores para além da política, 
para além dos debates ideológicos. Não é 
raro encontrar progressistas políticos que 
defendem modelos de Estado utópicos e 
que até desenvolvam ferramentas e métodos 
revolucionários para alcançarem seus fins 
ideológicos; mas que, dentro de suas casas 
— ou na política municipal —, sejam mais 
conservadores que os próprios confessos 
conservadores. 
 Entretanto, como admite Roger 
Scruton — o principal teorizador do 
pensamento conservador na atualidade:
“É insuficiente definir o conservadorismo 
como o [mero] desejo de conservar, pois, 
embora haja em todos os homens e em 
todas as mulheres algum impulso para 
conservar aquilo que lhes é seguro e familiar, 
é a natureza dessa ‘familiaridade’ que precisa 
ser analisada” (SCRUTON, 2015, p. 54. Grifos 
Meus).
 Scruton conclui que o conservadorismo 
se assemelha mais a um sentimento de 
pertença, de familiaridade e patriotismo 
(SCRUTON, 2015, p. 54) do que de qualquer 
construto ideal ou método político de 
atuação. Desta maneira, o filósofo britânico 
afasta o pensamento conservador de 
qualquer partidarismo e receitas sociais 
dogmáticas ao estilo comunista e fascista de 
ativismo.
 Após o conservadorismo plasmar uma 

concepção política — que não passa de uma 
extensão das convicções do campo pessoal, 
familiar e comunitário às preposições políticas 
—, não demorou para que vários estadistas e 
pensadores notáveis assumissem, com maior 
ou menor fidelidade e sinceridade, a placa de 
conservadores. 
 Citaremos alguns estadistas e 
pensadores influentes no pensamento 
conservador internacional a título de 
conhecimento e incentivo à pesquisa. No 
Reino Unido: Edmund Burke (1729 – 1797); 
Benjamin Disraeli (1804 – 1881); Michael 
Oakeshott; Roger Scruton. Na França: 
Joseph-Marie de Maistre (1753 -1821); 
Alexis de Tocqueville (1805 – 1859); Bertrand 
de Jouvenel (1903 – 1987); Raymond Aron 
(1905 - 1983). Nos Estados Unidos:  John 
Adams (1797–1801); Irving Babbit (1865 
– 1933); Richard Weaver (1910 – 1963); 
Russell Kirk (1918 1994); entre outros.

O CONSERVADOR POLÍTICO

 “Onde os revolucionários falavam de 
‘direitos’ e ‘razão’, Burke invocava ‘virtude’ 
e ‘sabedoria” (HIMMELFARB, 2011, p. 116), 
Gertrude Himmelfarb afirmara isso sobre o 
pai do conservadorismo moderno, Edmund 
Burke. Foi com o impulso de ser uma 
contraposição ao agir e pensar revolucionário 
que o pensamento conservador surge, pela 
primeira vez articulado, através da obra 
Reflexões sobre a Revolução em França. 
 Nas palavras de Russell Kirk: 
“Edmund Burke pôs-se a trabalhar num 
panfleto extraordinário, que se tornou 
a obra de filosofia política inglesa mais 
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brilhante e que, por aliar eloquência e 
sabedoria, não tem equivalente na literatura 
política de nenhuma língua: Reflections oh 
the revolution in France [Reflexões sobre a 
Revolução em França], publicada em 1º de 
novembro de 1790” (2016, p. 288).
 Após a queda de Napoleão, a França 
estava sob duas hastes políticas extremas: os 
revolucionários progressistas (denominados 
jacobinos) viam na razão e nos dogmas 
iluministas os únicos esteios seguros a 
serem obedecidos; para avançar dever-se-
ia revolucionar, não importando o custo 
da revolução. Sobre a Revolução Francesa 
dissera os historiadores François Furet e 
Mona Ozouf: “O terror é doravante um 
sistema de governo; ou melhor, uma parte 
essencial do governo revolucionário. Seu 
braço” (FURET; OZOUF, 1989, p. 149).
 Para termos uma ideia da ferocidade 
de Edmund Burke frente aos revolucionários 
franceses, faz-se necessário citar uma das 
suas frases mais célebres na referida obra:
“Quando todas as fraudes, imposturas, 
violências, rapinas, incêndios, assassinatos, 
confiscos, circulação compulsória de 
papel-moeda e todas as classes de tirania 
e crueldade empregadas para promover e 
apoiar esta revolução produzem seu efeito 
natural, isto é, chocar os sentimentos morais 
de todos os espíritos sóbrios e virtuosos”. 
(BURKE, 2014, p. 141).
 A obra que marca o início da postura 
conservadora sistematizada na política, é 
também uma obra de reação às posturas e 
crimes dos revolucionários franceses. E assim 
o conservadorismo se plasma das abstrações 
das defesas de valores e instituições, abre as 

portas de seus distantes condados e casas, 
para uma atuação fatídica e politicamente 
engajada. Não é raro que definam o 
conservadorismo, inclusive, como sendo 
uma “ideologia de emergência” (COUTINHO, 
2014, P. 29), isto é, uma contrarrevolução 
ideológica frente às revoluções — sejam 
as ideologias de cunho progressista ou 
reacionário.
 Noutro extremo dos progressistas 
revolucionários estavam os tradicionalistas 
que tentavam a todo custo puxar a França 
para trás, retroceder a uma monarquia 
absolutista de cunho católico que já havia 
falhado miseravelmente em responder 
os problemas sociais e políticos que o 
século XVIII apresentaram. E sobre esse 
tradicionalismo antiquado e mofado, já 
avisara o saudoso conservador brasileiro 
João Camilo de Oliveira Torres:
“O conservadorismo, convém recordar, não 
se confunde com o reacionarismo. Não 
pretende o conservador negar o progresso, 
nem abolir o tempo. Ele aceitas as coisas 
como estão — e aceitas as mudanças, sem 
muita pressa, porém. No fundo o conservador 
não é um homem que quer voltar ao passado 
— mas que deseja chegar vivo e em boas 
condições no futuro” (TORRES, 2016, p. 45-
46).
O conservador, nessa história, então, nasce 
exatamente do entremeio desses extremos, 
eram aqueles que não queriam voltar a 
um passado idílico, nostálgico e não mais 
existente; mas que também não concordavam 
com os pressupostos dos revolucionários de 
uma busca esquizofrênica e desenfreada por 
um futuro utópico.
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LEI NATURAL E LEI DO TEMPO

 Para os conservadores há uma moral 
cortante que atravessa a todos, uma verdade 
moral que se articula naturalmente nas 
consciências dos homens. Dizia Isaiah Berlin: 
“[...] todo homem tem um senso básico do 
bem e do mal, não importa a qual cultura 
pertença” (BERLIN, 2018, p. 42)”.  
 Russell Kirk, seguindo a mesma 
intuição do historiador judeu, comenta sobre 
a percepção de Edmund Burke sobre a lei 
natural: 
“Para Edmund Burke, no entanto, os primeiros 
princípios da moral não eram simples 
questões relativas de geografia. Reconhecia 
a imensa diversidade de instituições sociais e 
de costumes, mas sabia que, embora existam 
muitas moradas na casa do Pai, nem todas 
estão no mesmo andar” (KIRK, 2016, p. 246).
 Ou seja, ainda que Burke reconheça 
que nem todas as percepções morais estão 
no mesmo andar, ele não nega que o prédio 
seja o mesmo; no fim último, a universalidade 
do condomínio é inconteste ao estadista 
irlandês.
 Esta moral universal não se trata, no 
entanto, de um construto ideário, um projeto 
político pensado por um ou mais autores, 
mas sim de uma percepção moral ou uma 
sistematização em conjuntos de leis sociais e 
regras jurídicas lapidadas pela história. Desta 
maneira, a lei natural, para o conservador, se 
dá por duas vias paralelas: aquela que advém 
da natureza ou Deus. Ou seja, se trata de um 
esteio interior, cuja intenção primeva é a de 
correção e balizamento de caráter; não algo 
que necessariamente surja da mente ou da 

razão humana, mas sim percebido na própria 
natureza da realidade. Uma “sabedoria sem 
reflexão, pois está acima dela” (2014, p. 55).
Há também aquela moral que nasce da 
experiência histórica, da forja do “já 
tentado”; para Roger Scruton e Russell Kirk, 
a experiência do legado da história, que 
se faz pragmática através das instituições, 
costumes e mitos, são as principais fontes 
morais e éticas da sociedade. Aquilo que 
mantém o mais basilar arrimo da humanidade 
(2015, p. 54).
 Sobre isso, em fontes ainda muito 
primevas, é o que Aristóteles afirmava 
quando em seu livro: Retórica, ele diz existir 
uma lei local e uma natural (1373b1–5); ou 
ainda quando Tomás de Aquino diferenciou 
Lei Natural de Direito Natural.
 Em suma, os conservadores adotam 
essa linha de pensamento de que há sim uma 
moral — seja ela origem histórica, ou incutida 
pela natureza em nossas consciências — que 
a todos nós direcionam. 
 Talvez aquele que de maneira sucinta 
melhor sintetizou essa ideia foi João Pereira 
Coutinho, jornalista e cientista político 
português:
“Esses ‘valores primários’ não apenas se 
apresentam como a base moral de qualquer 
sociedade civilizada; eles são a condição 
para a existência de um universo pluralista 
e das escolhas necessárias que o agente 
político poderá efetuar. Nenhuma sociedade 
se poderá reclamar como civilizada se, 
anteriormente a qualquer escolha relativa, 
não existirem valores mínimos que 
tornem, desde logo, essa escolha possível” 
(COUTINHO, 2014, p. 52).
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O CETICISMO CONSERVADOR        

 O ceticismo político é muito mais que 
um mero contraponto à religião, o ceticismo 
surge na história das ideias como um polo 
oposto à ânsia intelectual humana acendida 
na pira das ciências naturais no século XVI 
em diante (OAKESHOTT, 2018, p. 124-125). 
Como expoente mais proeminente dessa 
escola, temos David Hume (1711 – 1776), 
alguns intelectuais conservadores, como o 
próprio Oakeshott, o considera um precursor 
do pensamento conservador. 
 O homem, com as recentes 
descobertas no campo da física, astronomia 
e química, sistematizou seus conhecimentos, 
transformando-os em métodos científicos, 
não só arrogou o homem possuir a 
capacidade de entender o mundo em suas 
entrelinhas, como começou a tentar moldar 
as constituições mais basais da realidade. 
Com as grandiosas e sucessivas descobertas, 
pensaram ter desvendado e dominado uma 
lógica diferente e “perfeita” do cosmos. 
Não muito depois, nas hastes dessas 
certezas científicas, elaboraram métodos 
dogmáticos; sob a mesma égide da ciência 
e da pressuposta infinitude da razão do 
homem legada por René Descartes (1596 – 
1650), não demoraram para que pensadores 
sociais transformassem a política em um 
aglomerado de métodos “científicos” sob os 
mesmos moldes das ciências empíricas. No 
século XVII era muito comum as ideologias 
se denominarem “científicas”, arrogando 
para si uma certeza sistêmica inconteste; era 
o que arrogava o pensamento marxista com 
o seu “marxismo científico” tão desenvolvido 

no plano político no século XX.
“Os racionalistas do século XVII entendiam 
que as respostas poderiam ser encontradas 
por uma espécie de insight metafísico, uma 
aplicação particular da luz da razão da qual 
todo homem gozava. Os empíricos do século 
XVIII, maravilhados com as vastas áreas do 
conhecimento descortinadas pelas ciências 
naturais calcadas nas técnicas matemáticas 
— as quais dissiparam tantos erros, 
superstições, dogmatismos sem sentido —, 
perguntavam-se, como o fez Sócrates, por que 
os mesmos métodos não poderiam também 
funcionar na construção de leis irrefutáveis 
no campo das relações humanas. Tendo 
em mãos os novos métodos descobertos 
pelas ciências naturais, uma ordem também 
poderia ser introduzida na esfera social — 
uniformidades poderiam ser observadas, 
hipóteses, formuladas e comprovadas 
por meio de experimentos; sobre elas se 
baseariam leis, e posteriormente essas 
mesmas leis levariam a leis mais específicas 
em campos ainda mais circunscritos; por 
sua vez, essas leis específicas seriam 
ramificações de outras mais gerais e por aí 
em diante, até que um sistema completo 
e harmonioso, todos interconectado por 
elos lógicos inquebrantáveis e passíveis de 
serem elaborados em termos precisos — ou 
seja, matemáticos —, pudesse ser erigido” 
(BERLIN, 2018, p. 22-23).
 Bastava agora, tão somente, conectar 
racionalmente as premissas adequadas, e a 
conclusão da história seria consequência. 
Nunca se buscou tanto “o fim último da 
história” como nesses séculos áureos dos 
métodos e ideologias políticas. Este é o 
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momento exato do nascimento das ideologias 
modernas de todas as matrizes; nas palavras 
de Russell Kirk os “primeiros ideólogos 
acreditavam que poderiam descobrir um 
sistema de leis naturais — sistema que, caso 
obedecido, poderia tornar-se o fundamento 
da harmonia e do contentamento universais” 
(KIRK, 2014, p. 92).
 O conservador olha para todo esse 
entusiasmo de busca por uma forma política 
que supostamente tornaria a realidade social 
perfeita, e se abstém de qualquer acolhimento 
ou engajamento em massas militantes que 
advogam tal teoria. O conservador não 
acredita que há um fim último da história 
no ambiente político, muito menos crê que 
podemos nós, falhos seres, sermos capazes 
de construir uma sociedade pautada em 
princípios de fé política. Não foi à toa que 
Michael Oakeshott, o principal expoente 
dessa teoria do ceticismo conservador, 
denominou que a política da fé é a política 
revolucionária, e a conservadora a política 
do ceticismo.
 Em resumo, o ceticismo conservador 
acontece frente aos projetos utópicos, 
quase que transcendentais, das ideologias 
modernas de construir paraísos terrenos 
através da política — ou despotismos. 
Diante da religião política, o conservador se 
mantém como um efusivo e honrado ateu. 
A disposição conservadora se mantém, 
então, mais inclinada a acreditar em suas 
disposições naturais e nas experiências 
humanas legadas da história; do que nos 
intelectuais e ideólogos.  “A natureza humana 
sofre irremediavelmente com certas falhas, 
sabem os conservadores. Por ser o homem 

imperfeito, uma ordem social perfeita jamais 
pode ser criada”. (KIRK, 2014 p. 108).

A RECUSA AO MÉTODO

 O conservadorismo político, por nascer 
entre duas ideologias na França polarizada, já 
veio da manjedoura com uma característica 
de reação a extremos políticos. Desta 
maneira, não nasceu exatamente das ideias 
e formulações dos philosophes iluministas, 
mas da necessidade de ponderação frente a 
uma polarização de duas pontas dogmáticas.
 Segundo Edmund Burke, ao explicar 
o que seria uma sociedade disposição 
conservadora, disse:
“Nessa escolha de herança, demos à nossa 
moldura política a imagem de uma relação 
de sangue; unindo a Constituição de nosso 
país aos nossos mais caros laços domésticos; 
adotando nossas leis fundamentais no seio 
de nossas afeições familiares; mantendo 
inseparáveis e cultivando com o calor de 
todos os seus benefícios combinados e 
recíprocos, nosso Estado, nossos corações, 
nossos sepulcros e nossos altares” (BURKE, 
2014, p. 56).  
 O que ele tenta delimitar é que 
o conservadorismo (ou a disposição de 
conservar) parte de um sentindo mais íntimo 
do que de uma construção racional, de uma 
idealização de pressupostos econômicos 
ou fim últimos quase que teologais. O 
conservadorismo se apoia no que é real e 
natural; não cabendo delinear ou findar suas 
ações em cartilhas e tratados partidários. 
A indefinição é a principal característica do 
pensamento conservador; não há uma forma 
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geométrica de pensar conservadoramente, 
a não ser o resguardo dos princípios da lei 
natural e o natural ato de guardar distância 
de ideologias. Mas ainda assim essas 
características não são delimitadoras, mas 
antes fundacionais, são como que uma 
característica conservadora que assumem 
todos aqueles que se esbarram com as 
aporias do progressismo e reacionarismo.
 Não à toa Russell Kirk, um dos 
teorizadores da política conservadora 
mais estudados do século XX, define o 
conservadorismo político como a “negação 
da ideologia” (KIRK, 2014, p. 103); 
poderíamos nós, sem macular o pensador 
norte-americano, chamar também de “a 
negação da cartilha”. Isto se dá, pois, o 
conservadorismo político, como dito acima, 
não passa de uma extensão de uma disposição 
natural do homem, e tal como uma coisa não 
pode criar algo que a antecede, da mesma 
maneira o conservadorismo não pode ser 
sistematizado, pois sua própria essência 
é não ser ideológico, não ser um sistema 
político. 
“Dito de outra forma, o conservadorismo 
não é um conjunto de teorias acumulado 
por algum filósofo recluso. Pelo contrário, 
a convicção conservadora nasce da 
experiência: a experiência da espécie, da 
nação, da pessoa” (KIRK, 2014, p. 129).
 Scruton, apesar de ser teorizador de 
um conservadorismo menos pragmático 
e “americanizado”, menos desconfiado da 
atuação do Estado, por exemplo; ainda 
assim concorda que a articulação interna 
do pensamento conservador acontece mais 
através de uma disposição natural, refletida 

secundariamente na política, do que uma 
teoria política ao estilo ideológico de qualquer 
outro pensamento filho do iluminismo: 
“O conservadorismo raramente pode 
apresentar-se como axiomas, fórmulas ou 
objetivos: sua essência é a inarticulada, e 
sua expressão, quando instigada, é cética” 
(SCRUTON, 2015. p. 41).
 Por fim, o conservadorismo é por 
essência uma disposição interna e, somente 
de maneira reativa e secundária, assume um 
caráter político; desta maneira, ainda que o 
conservadorismo possa dar nome a partidos e 
livros sobre política, seu cerne é naturalmente 
desarticulado e despreocupado em participar 
de sistemas fechados e emoldurados. O 
ativismo conservador político só é possível 
em vista de suas caraterísticas primevas, as 
defesas de valores naturais, históricos e uma 
defesa civilizacional frente a uma destruição 
de caráter revolucionário ou reacionário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A conclusão ficará por conta de uma 
revisitação às teses e pressupostos abordados, 
já que a intenção primeva do texto era o de 
introduzir o pensamento conservador aos 
interessados em estudá-lo e investigá-lo 
mais profundamente. Não se trata antes de 
uma investigação que requer uma conclusão 
inconteste, mas sim uma investigação que 
instigue a pesquisa e abra caminhos para 
um novo nicho acadêmico. A conclusão, por 
característica única do intento assumido na 
introdução do trabalho, será uma “conclusão 
aberta”, isto é, deixará como finalização 
textual a tarefa de introduzir adequadamente 
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e municiar estudos que daqui se iniciarão 
sobre o tema abordado. Desta maneira, a 
introdução assumiu seu caráter primordial e 
trouxe o sulco do pensamento conservador 
ao debate; e assim sendo, logrando êxito 
naquilo a que primeiramente se propôs a 
fazer.
 Como pudemos acompanhar, o 
pensamento conservador ultrapassa as 
nomenclaturas diminutivas que geralmente 
lhe são tachadas no âmbito nacional 
após 1964. Confundindo, não poucas 
vezes, autoritarismos diversos com o 
conservadorismo (pensamento e filosofia 
política). 
 O pensamento conservador — ainda 
que o tenhamos apresentado de maneira 
sucinta e resumida — percebe-se possuir um 
robusto e inédito arcabouço sócio-político a 
oferecer à sociedade caso estudem-no com 
o devido respeito e isenção que a academia 
exige às almas intelectuais. Após seguidos e 
retumbantes fracassos ideológicos no século 
XX e XXI, se atentar a uma proposta política 
que se pretende anti-ideológica, deveria 
ser algo examinado com maior seriedade e 
cuidado.
  O pensamento conservador é como 
uma grande árvore cuja as raízes são 
muito maiores que o caule e os galhos; 
nos atentamos propositalmente nas raízes, 
nas constituições e definições basilares ao 
pensamento conservador. A mais profunda 
raiz se trata da disposição conservadora, 
um impulso natural e não articulado por 
forças sociais, que nos levam a tomar uma 
atitude de resguardo e prudência diante da 
vida pessoal e comunitária; posteriormente 

estudamos o conservadorismo em sua 
materialização política, entendemos como 
a disposição natural se torna atuação 
política. Após isso começamos a estudar 
as estruturas mais basilares, aquilo que 
fundamenta o pensamento conservador; 
entendemos as leis naturais e as leis do 
tempo em suas respectivas atuações e 
coerções na alma conservadora; entendemos 
o que seria um ceticismo conservador diante 
das intempéries e utopias intelectuais 
revolucionárias e reacionárias; e por fim 
investigamos a inarticulada característica 
do ser conservador, como a liberdade de 
não ser emoldurado e a disposição reativa, 
dispensam a articulação dogmática e 
ideológica do conservadorismo.
 O pensamento conservador, por 
fim, se apresenta como uma característica 
política extremamente diferente da política 
ideológica; ao não pedir filiação e nem 
obediência ideológica, o conservadorismo 
transcende a política do século XX, mesmo 
sendo mais antigo que as próprias ideologias 
aplicadas e tão ferrenhamente defendidas 
naquele tempo. Pela degradação desse tipo de 
política ideológica e identitária, e o retorno da 
preocupação com o destino moral e histórico 
da civilização, o interesse por uma posição 
política que trate diretamente com essas 
questões estão levando jovens e intelectuais 
a buscar as opiniões conservadoras.
 Por fim, diante do apresentado, 
a pergunta que ronda calada entre as 
posições e opiniões diversas na sociedade 
brasileira é a seguinte: o pensamento 
conservador é importante e possui bases 
filosóficas e históricas de sustentação? 
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Para nós a resposta surge como assertiva. 
O pensamento conservador, para amantes 
e detratores, é uma realidade na política 
mundial e, principalmente, nacional após 
findadas as eleições de 2018. Afastando as 
posições infundadas e impressões politicas 
enviesadas, conhecer a fundo e explorar 
o pensamento conservador para além do 
senso comum, das opiniões favoráveis ou 
contrárias, é algo pelo qual a academia clama 
e a sociedade urge.
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