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EDITORIAL
REVISTA PILARES DO CONHECIMENTO da Faculdade Teológica FAETEL!

A FAETEL – Faculdade de Educação Teológica e Ciências Socias Logos tem a honra de compartilhar edição 
de lançamento da “REVISTA PILARES DO CONHECIMENTO”.

A Faetel tem como objetivo proporcionar um espaço para discussão e produção teológica que seja bíblica, 
confessional, relevante, sensível e aberta ao diálogo, sobre temas que contemplem a realidade de nosso país.

Nosso propósito é contribuir para uma visão Teológica Bíblica, respeitando as doutrinas denominacionais 
de cada instituição religiosa.

A PDC – “Pilares do Conhecimento” publicará, semestralmente, em suas edições, artigos de professores, 
pesquisadores, ex-alunos e outros.  

As edições estarão trazendo artigos dos mais variados temas Teológicos, numa perspectiva de levar aos 
leitores conhecimentos das mais variadas linhas Teológicas.

Conhecimento é algo que todo o indivíduo deve buscar, seja qual for a área, pois, através de sua formação 
ele vai expor suas ideias, seja profissionalmente ou na sua fé.

O conhecimento teológico é dividido em várias vertentes, sendo as principais: A TEOLOGIA EVANGÉLI-
CA, que tem uma diversidade de linhas doutrinárias, sendo elas, Igrejas Históricas, Pentecostais e Neopen-
tecostais. 

A TEOLOGIA CATÓLICA, com seus dogmas, numa visão da Igreja Católica Romana. A TEOLOGIA ESPIRI-
TA, TEOLOGIA UMBANDISTA e TEOLOGIA MESSIÂNICA. 

Por essa razão, o estudo da teologia dentro da área de Ciências Humanas conforme classificação CAPES/
CNPq, não pode prescindir o conhecimento das Ciências Humanas e Sociais, da Filosofia, da História, da An-
tropologia, da Sociologia, da Psicologia e da Biologia entre outras. 

O estudo da Teologia deve buscar diálogo com outras áreas da ciência, possibilitando os estudos interdis-
ciplinares. 

Dr. ALCINO LOPES DE TOLEDO
Graduação em Filosofia (Licenciatura) Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras (1984). 
Graduação em Pedagogia (Licenciatura) Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras (1985). 
Graduação em Teologia (Bacharel) pela FAETEL – Faculdade Teológica de Ciências Humanas e 
Sociais Logos (2010).
Graduação em Direito (Bacharel) FALC – Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (2012). Especialista em 
Direito Educacional pela FALC – Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (2012);
Especialista em Docência do Ensino Superior pela FAETEL – Faculdade Teológica de Ciências Hu- 
manas e Sociais Logos (2012).
Diretor Presidente, Professor na área de Filosofia, Sociologia da FAETEL- Faculdade de Educação 
Teológica Logos.
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PERIGOS E CUIDADOS COM A SAÚDE EMOCIONAL 
DOS PASTORES
RESUMO:  Neste artigo fazemos uma análise de três aspectos que contribuem para que pastores tenham sua saúde 
emocional debilitada com as enfermidades psicossomáticas. Amparamo-nos em dados da Organização Mundial de Saúde 
que atestam como a depressão tem crescido no Brasil e no mundo nos últimos trinta anos, e quais são os sintomas e 
estágios desta doença, que já é conhecida como “o mal deste século 21”. O primeiro aspecto apresentado é o excesso 
de trabalho dos pastores e suas agendas lotadas a serviço da igreja, o que tem levado muitos pastores à exaustão, 
além de conflitos em casa com suas esposas e filhos. Outro fato observado é que, por causa de seu trabalho, o pastor 
está sempre lidando com as fortes crises emocionais de suas ovelhas, mas, eles mesmos precisam sempre manter-se 
fortes, mesmo que suas emoções estejam afetadas, considerando o consciente coletivo da maioria dos evangélicos, 
que tem dificuldades de compreender o pastor como homem, que tem limitações e carências, como qualquer indivíduo 
da igreja. Ainda descrevemos a questão do ‘sentimento religioso’ e seus aspectos históricos e culturais que levam a 
igreja contemporânea a um pensamento preconceituoso quando o assunto da saúde do pastor é a depressão: muitos 
ainda acreditam que a depressão é algo espiritual e não conseguem conceber a enfermidade como qualquer outra. 
Muitos membros ainda vinculam a depressão com falta de devoção a Deus; outros acreditam ser consequência de 
pecado, desqualificando este pastor como seu líder espiritual. Para a construção desse artigo, optamos pela pesquisa 
de campo com respostas dos pastores da ORMIBAN - Ordem dos Ministros Batistas Nacionais do estado de Rondônia. 
Na pesquisa observou-se que os diversos aspectos apontados por pesquisas americanas e de outras fontes são comuns 
à nossa pesquisa e apontam para os mesmos elementos causadores de problemas para a saúde pastoral. Ainda este 
artigo traz orientações que os pastores podem colocar em prática, para gozar de uma vida saudável, tanto física como 
emocional.         
Palavras-chave: Pastores; Excesso de Trabalho; Crises Emocionais; Religiosidade.
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INTRODUÇÃO

A saúde emocional dos pastores tornou-
se um tema de grande preocupação nos 
últimos trinta anos. Lideranças das mais 
diversas denominações religiosas têm se 
ocupado em promover fóruns, seminários 
e programas com o propósito de estudar, 
analisar e minimizar as consequências 
funestas decorrentes dos desgastes físicos 
e emocionais que afetam a vida de muitos 
ministros do evangelho. Este assunto, que durante 
décadas foi negligenciado pelas lideranças 
das mais diversas denominações, tem 
sido tratado com zelo e preocupação pela 
igreja contemporânea. Um dos aspectos 
que levam a esta mudança de mentalidade 
são os inúmeros casos de pastores que 
estão deixando o ministério por causa do 
estresse emocional, estafa, esgotamento 
físico e mental, depressão e síndrome de 
Burnout . Trata-se de uma problemática 
crescente no meio dos clérigos que causa, 
consequentemente, um desequilíbrio às 
igrejas locais e suas convenções. 

Quando o pastor fica enfermo, a situação 
causa consequências diretas a ele, sua 
família e a igreja que esta sob seus cuidados, 
porém, o problema apresenta um caráter 
mais sombrio para o pastor quando o mesmo 
desenvolve uma enfermidade psicossomática 
. As doenças psicossomáticas causam várias 
reações no meio da igreja: dúvidas, medos, 
insegurança e preocupações se apresentam 
entre as ovelhas. Isto se dá porque, mesmo 
em pleno século 21, a ‘santa grei’ ainda não 
encontrou, no seu pensamento coletivo, 
respostas científicas e assertivas sobre tais 

doenças. Para muitos membros da igreja 
este assunto ainda é obscuro e está cercado 
de preconceitos que são frutos da extrema 
espiritualização das enfermidades humanas, 
tão difundida e ensinada nas igrejas no 
passado.

O bem estar emocional, físico e psicológico 
dos pastores é tema em destaque na 
atualidade. Encontramos diversos livros, 
artigos, muitas revistas eletrônicas, blogs, 
vídeos e palestras com médicos, psicólogos e 
pastores que dissertam sobre o assunto. Toda 
esta produção tem formado um crescente 
acervo literário físico e digital que se torna 
referência para pesquisas. Os autores têm, 
como máxima em seus escritos e palestras, 
produzir informações e conhecimento 
científico, visando ajudar líderes que estejam 
com sua saúde emocional debilitada.

Embora tenha se popularizado nas 
mídias recentemente, este tema já era uma 
das preocupações do apóstolo Paulo. Sua 
inquietação nos é demonstrada quando o 
mesmo escreve a sua epístola ao seu filho 
na fé, o jovem pastor Timóteo, em meados 
do século 1° d.C. Em sua carta, Paulo faz 
a seguinte declaração: “Tem cuidado de 
ti mesmo e da doutrina. Continua nestes 
deveres; porque, fazendo assim, salvarás 
tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes.” 
( 1° Tm 4:16). Paulo demonstra a sua 
preocupação, não apenas com que o pastor 
Timóteo permaneça na sã doutrina, mas 
que o mesmo estivesse atendo à sua saúde 
e permanecesse saudável para desenvolver 
com qualidade o seu ministério.

 O Instituto de Pesquisas George Barna 
publicou uma pesquisa com uma série de 
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dados referentes aos pastores nos Estados 
Unidos. De sua pesquisa podemos elencar 
os seguintes dados:

70% dizem que sofrem de baixa autoestima, 
40% afirmam que pensaram em deixar seus 
pastorados nos últimos três meses, 70% 
não têm alguém que consideram um amigo 
próximo, 45,5% dos pastores dizem que 
estão deprimidos ou tiveram um ‘burnout’ 
e, se pudessem, tirariam uma licença médica 
por algum tempo. (BARNA, 2017).

 A pesquisa realizada em 2017, 
publicado no site: Pastoral Care Inc, concluiu 
que mais de 1.700 pastores abandonaram o 
ministério a cada mês do ano em que esta 
foi realizada. Estes dados nos arremetem 
ao questionamento: Por que tantos 
pastores estão sofrendo com os desgastes 
emocionais tendo por consequência 
diversas enfermidades? Não existe uma 
resposta simples para um assunto com 
tamanha complexidade, porém, podemos 
elencar alguns fatores que já são estudados 
e apontados como sendo de risco para vida 
humana, especialmente para aqueles que se 
afadigam no ministério.

O EXCESSO DE TRABALHO 
DOS PASTORES E SUA SAÚDE 
EMOCIONAL 

Quando o tema é saúde emocional há 
diversas variáveis, que podem levar o indivíduo 
a esta situação. Um dos fatores é o excesso 
de trabalho que os pastores enfrentam. 
Kemp (2006, p.26) chama este excesso de 
atividades de “A Tirania do Urgente”. O autor 
aponta que os pastores sempre estão com 

suas agendas lotadas: “parece que tudo à sua 
volta é urgente”. Muitos pastores estão com 
suas férias vencidas e têm pouco tempo para 
si e para a sua família.

Em consequência desta vida frenética, há 
muitas esposas e filhos de pastores que estão 
sofrendo drasticamente pela ausência do pai 
ou do esposo em suas vidas. Ainda segundo 
Kemp, o discurso do pastor sobre o cuidado 
com a família e o ter tempo para a esposa e 
filhos, não tem sido uma realidade dentro da 
casa de muitos pastores, em decorrência da 
sua vida extremamente agitada no propósito 
de cumprir as exigências do ministério.

A crise da tirania do urgente ataca o lar do 
pastor e seu relacionamento com sua esposa 
e seus filhos. “Creio que com raras exceções, 
as esposas de pastor são as pessoas mais 
sacrificadas da igreja, e seus filhos, os mais 
incompreendidos”. (KEMP, 2006, p. 26).

Toda esta inquietação e as diversas horas 
gastas em serviço da igreja têm agravado, a 
cada dia, a saúde dos pastores, promovendo 
patologias como: a ansiedade , estafa , e 
o estresse,  resultando, muitas vezes, em 
quadros clínicos graves de depressão. Tais 
enfermidades não são causadas apenas pelo 
excesso de trabalho. Trata-se de uma soma 
de inúmeros fatores, que agravam a saúde 
emocional e física do indivíduo e tem sido 
observado, com muita frequência, entre os 
pastores. Em casos mais graves, já existem 
relatos de pastores que atentaram contra a 
sua própria vida, cometendo o suicídio. 

Não é só o Brasil que desponta no quadro 
de estresse que afeta ministros religiosos. 
A universidade espanhola de Salamanca 
ouviu 881 sacerdotes do México, da Costa 
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Rica e de Porto Rico para identificar uma 
alta incidência, entre eles, de transtornos 
relacionados à atividade sacerdotal. 
Mézerville (2012) afirma que “Três em 
cada cinco experimentavam graus médios 
ou avançados de Burnout, a síndrome do 
esgotamento profissional”. 

Kemp (2006) esclarece que faz parte 
da nossa cultura cristã, os pastores serem 
considerados bons líderes, equilibrados, 
sábios e homens com espiritualidade 
exemplar para o seu rebanho. Por isso, 
vivem uma vida com excesso de trabalho e 
inúmeras atividades na igreja. O excesso de 
atividades tem proporcionado prejuízos aos 
pastores e às suas famílias. Muitas vezes a 
comunição torna-se superficial e impessoal. 
Na maioria dos casos, os pastores tem dado 
mais atenção às ovelhas de seu rebanho, 
tendo-as como prioridade em suas vidas, 
causando, como consequências, além das 
enfermidades citadas acima, a indiferença o 
esfriamento em seus casamentos e a revolta 
de seus filhos com a igreja e até mesmo 
contra Deus.

Todos os pastores desejam que a suas 
igrejas cresçam. Ter este objetivo seria algo 
errado? Almejar o crescimento não é o 
problema, o problema apontado por Lopes 
(2005) é que “Infelizmente, o sucesso tem 
sido medido sempre por quantidade, e não 
por qualidade”.  O autor ainda aponta que 
o perigo está nos extremos, denominados 
como ‘numerolatria’, que é a idolatria pelos 
números e ‘numerofobia’, caracterizado pelo 
medo dos números. 

A numerolatria é uma espécie de idolatria 
pelos resultados de expressivo crescimento 

numérico, que encara o crescimento da igreja 
como o fim em si mesmo e a numerofobia, 
que é o medo do crescimento, encara o 
crescimento quantitativo como rival do 
qualitativo. O crescimento das igrejas, que é 
algo simples, se tornou um problema quando 
crescer, em números, passou ser o objetivo 
principal de muitos líderes. Esta preocupação 
exagerada pelo crescimento da igreja tem 
trazido consequências irreversíveis para a 
saúde de muitos pastores.

A busca do crescimento quantitativo 
tem levado muitos pastores à práticas e 
estratégias em suas igrejas semelhantes às 
mesmas aplicadas pelas empresas frente 
à economia de mercado. São ações como: 
superar e bater metas, concorrência entre 
equipes entre outras e isso tem levado 
muitos pastores ao pragmatismo teológico, 
entretanto, tais ações têm desqualificado 
a essência do evangelho, causando dores, 
decepções e enfermidades. 

O verdadeiro crescimento da igreja, tanto 
quantitativo como qualitativo, não surge 
mediante a ciência da pesquisa social e das 
técnicas de Marketing, mas por meio da 
pregação reavivamento e reforma. (LOPES, 
2010, p.217).

O trabalho excessivo na vida dos pastores 
não é o único fator quem tem levado tantos 
a uma debilidade física e psicológica. Existem 
outras problemáticas no decurso da vida 
ministerial que levam esses homens, a serviço 
do reino de Deus, a desencadear diversos 
quadros clínicos, podemos citar o de maior 
evidência atualmente, que é a depressão. 
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A DEPRESSÃO NO MUNDO E NO 
BRASIL

A depressão já se tornou o “mal deste 
século”. É uma das doenças de maior 
incidência, segundo dados da OMS - 
Organização Mundial da Saúde, que apontam 
que 3 em cada 10 pessoas no mundo 
apresentam depressão. Trata-se de uma 
doença que causa muita dor e sofrimento. 
Silva (2011) acrescenta que os casos de 
depressão tendem superar  as doenças 
cardíacas e o câncer nos próximos vinte 
anos, pois está se tornando uma epidemia 
silenciosa, já que a cada ano aparecem 
novos casos. Enquanto outras doenças têm 
diminuído suas incidências, a depressão 
continua crescendo quando comparadas 
proporcionalmente. 

Dados mais recentes nos advertem que em 
10 anos, de 2005 a 2015 a depressão afetou 
322 milhões de pessoas em todo o mundo, 
crescendo 18,4%, neste período. No Brasil, 
5,8% dos brasileiros sofrem de depressão, 
perfazendo um total de 11 milhões de 
brasileiros. Assim, o Brasil é o país com maior 
incidência de depressão na América Latina, 
o segundo entre as Américas, perdendo 
apenas para os Estados Unidos que tem 
5,95% de sua população sofrendo deste mal. 
(OMS, 2015).

Com propósito de obter dados mais 
próximos da nossa realidade, fizemos uma 
pesquisa de campo com os pastores filiados 
a ORMIBAN - Ordem dos Ministros Batistas 
Nacionais, no estado de Rondônia. Nesta 
pesquisa foram propostas onze perguntas 
que foram transmitidas via celular aos 

pastores de diversas cidades do estado 
de Rondônia. Obtivemos 48 participantes 
que responderam à pesquisa, perfazendo 
uma participação de 77% dos pastores que 
pertencem à esta Ordem. A pesquisa foi feita 
durante os meses de setembro e outubro de 
2018. Transcrevemos abaixo as perguntas 
feitas aos pastores e trataremos aqui de 
algumas questões relacionadas às seguintes 
respostas:

1. Você acha que sofre ou já sofreu 
de baixa autoestima em decorrência do 
ministério pastoral?

 Fonte: Pesquisa realizada pelo autor 
Outubro de 2018, Rondônia. 

2 - Você se sente cansado e desgastado 
a ponto de pensar em deixar o ministério 
pastoral?

 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor 
Outubro de 2018, Rondônia. 
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3. Já enfrentou crises com os filhos ou esposa o qual o motivo principal estava relacionado 
com o seu ministério pastoral?

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor Outubro de 2018, Rondônia. 

4 - Você se sente realizado e/ou totalmente feliz sendo pastor?

 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor Outubro de 2018, Rondônia. 

5 - Em algum momento na sua vida, você se sentiu tão deprimido que pensou em tirar a 
sua própria vida?

 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor Outubro de 2018, Rondônia. 
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6 - Você já viveu ou vive crises emocionais como: ansiedade, estresse, depressão ou 
Burnout em decorrência das atividades pastorais?

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor Outubro de 2018, Rondônia. 

7 - Você tem um ou mais amigos no qual você pode dividir as suas lutas e ansiedades com 
toda tranquilidade e confiança?

 
Fonte: Pesquisa realizada pelo autor Outubro de 2018, Rondônia. 
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8 - Você já precisou fazer algum tratamento com psiquiatra, psicólogo ou um médico, 
devido o seu estado emocional?

 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor Outubro de 2018, Rondônia. 

9 - Já precisou tirar licença médica da igreja por causa de doenças psicossomáticas tais 
como: estafa, estresse, taquicardia, úlcera nervosa, hipertensão, irritabilidade, insônia, queda 
de cabelo, desmaios e outras?

 
Fonte: Pesquisa realizada pelo autor Outubro de 2018, Rondônia. 

10- Se fosse possível voltar no tempo, você optaria por outro estilo de vida? Se você 
optaria, responda “Sim”. Se você continuaria no ministério pastoral responda “Não”

 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor Outubro de 2018, Rondônia. 
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11 - Você acredita que tem uma excelente saúde emocional?
 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor Outubro de 2018, Rondônia. 

Esta pesquisa vem corroborar com as demais estatísticas levantadas neste trabalho. 62% 
dos entrevistados afirmam que se sentem realizados como pastores, porém, mesmo com 
esse percentual afirmando estar bem emocionalmente, 50% dos entrevistados afirmaram 
que já passou por crises emocionais como ansiedade, estresse, depressão ou Burnout, em 
decorrência das atividades pastorais. 

A pesquisa ainda revela que 52% dos entrevistados já enfrentaram crises com filhos e 
esposas em decorrência das atividades do ministério. Observamos ainda que 2% já pensaram 
em tirar a sua vida, ficando o alerta de que os pastores precisam se atentar para a sua 
saúde emocional, afim de que os mesmos não sofram danos em decorrência das atividades 
ministeriais.

 
O CUIDADO DO PASTOR COM A DEPRESSÃO

Como já apontado acima, uma das doenças de maior ocorrência na atualidade é a 
depressão. Para obtermos uma melhorar compreensão do tema estudado, se faz necessário 
conceituar a depressão. Deus (2009, p.192) assim a conceitua:

A depressão é compreendida atualmente pelas ciências médicas como uma desordem do 
funcionamento cerebral que afeta e compromete o funcionamento normal do organismo, 
com reflexos ou consequências na vida pessoal em seus aspectos emocionais ou psicológicos, 
familiares e sociais.

A depressão pode ser ainda entendida como uma diminuição ou queda da energia física 
e psíquica e os mais diversos fatores podem causá-la. Dentre esses fatores, destacamos os 
conflitos emocionais. Essas ações trazem conflitos quando não administrados pelo indivíduo 
e podem acarretar angústia e ansiedade que associados a outras questões internas podem 
levar à enfermidade da pisque.

As funções pastorais estão repletas de responsabilidades que causam os desgastes 
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emocionais, como problemas com 
crescimento da igreja, assistência às ovelhas 
e os frequentes conflitos entre líderes, 
proporcionam, fatalmente, o desequilíbrio 
físico e emocional. Muitos ministros não têm 
com quem partilhar as suas frustrações e 
são levados à solidão por causa da posição 
que ocupam e o peso do título de “homem 
de Deus”. Esse conceito, erroneamente 
associado aos líderes religiosos e ainda muito 
presente no meio da igreja, induz o pastor 
a manter sempre a aparência que tudo está 
muito bem. Os pastores absorvem todos 
os problemas emocionais da igreja e este 
exercício causa o desgaste que tem levado 
muitos pastores à depressão.

Sintomas e estágios da depressão
Os sintomas da depressão podem mudar 

de pessoa para pessoa, porque estão 
relacionadas a diversos fatores. Silva (2011) 
apresenta, de forma didática, os diversos 
estágios da doença, que podem aparecer na 
vida das pessoas aos quais precisamos estar 
atentos:

a) Fatores Exógenos: Os fatores exógenos 
compreendem as questões ambientais dos 
quais podemos citar: O estresse do dia a 
dia, problemas familiares, preocupações 
financeiras, perdas significativas, decepções, 
traições, frustrações etc. Quando alguém 
sofre de depressão por tais elementos é 
configurado como uma depressão exógena, 
ou seja, provocados por elementos externos. 
Estas situações podem levar o indivíduo a 
uma inibição psíquica.

 b) A inibição psíquica: É o estágio que 
leva os deprimidos a ficarem lentos em 
suas ações. As tarefas do dia a dia se 

tornam densas e prolongadas, pois não há 
por parte do paciente dinamismo mental 
já que ela compromete o rendimento 
mental, intelectual e verbal. Outro sintoma 
decorrente da depressão é o estreitamento 
do campo vivencial. 

c) Estreitamento do campo vivencial: O 
estreitamento do campo vivencial é mais 
comumente conhecido como a perda pelo 
prazer de viver. Neste estágio da depressão 
o indivíduo perde a alegria e a satisfação 
pela vida, ele se fecha para o mundo à sua 
volta, pois não tem ânimo para realizar as 
atividades ocupacionais. Este prazer pela 
vida é subjugado por grandes períodos de 
isolamento, ele não sente prazer e nem 
realização, pois perdeu satisfação pela vida.

d) O sofrimento moral: É mais conhecido 
como autoestima baixa. Neste quadro 
a pessoa com a depressão tem um 
forte sentimento de autodepreciação, 
autoacusação, sentimento de inferioridade 
seguido de culpa e sentimento de rejeição 
e fraqueza. Nesta fase do sofrimento há um 
elevado número de tentativas de suicídio, 
pois a pessoa acha-se o pior ser humano do 
mundo. Trata-se de alguém querendo acabar 
com a dor da alma e neste desespero em 
acabar com a sua dor, muitos tentam contra 
a sua própria vida.

PASTORES LIDANDO SEMPRE 
COM FORTES EMOÇÕES

Pastores devem sempre estar alerta quanto 
à sua saúde emocional, pois os mesmos 
vivenciam diariamente uma vida em extrema 
agitação. São os pastores que trabalham 
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com pessoas, com os mais variáveis tipos 
de problemas e, consequentemente, com 
fortes emoções. Um pastor, em uma mesma 
semana, celebra um casamento, visita uma 
criança tão esperada de uma família da 
igreja que acaba de nascer, e neste mesmo 
período ainda tem que lidar com uma 
família enlutada ao mesmo tempo em que 
recebe em seu gabinete pessoas com crises 
emocionais como, por exemplo, a dor de 
uma separação, a dor do abandono. Esse 
pastor ouve inúmeras confissões e em seus 
aconselhamentos trabalha com imensa carga 
emocional de sofrimento e perdas de muitos 
dos membros da igreja. Mesmo com toda esta 
carga emocional sob seus ombros, ele ainda 
precisa estar em plena forma emocional, 
para no domingo, sorridentemente, trazer a 
palavra de Deus com alegria e entusiasmo 
para a congregação. 

Todas estas ações ministeriais colocam os 
pastores como pessoas suscetíveis a entrar 
em depressão, devido às fortes emoções que 
precisam ser administradas todos os dias 
do seu ministério. Silva (2011) corrobora 
com nossas discussões ao afirmar que os 
pastores vivem problemas como: crises com 
lideranças de igreja; baixa remuneração; 
mudança constante de igreja; falta de apoio 
da igreja local entre outros. Muitas vezes 
os pastores têm expectativas que não 
são correspondidas pela igreja causando 
estresse.

O PERIGO DO SENTIMENTO 
RELIGIOSO E A DEPRESSÃO EM 

PASTORES

Parece incoerente que homens que são 
preparados para assumir o ministério e que 
possuem uma leitura refinada do mundo 
estejam ocupando os maiores índices 
de depressão bem como outras doenças 
emocionais. Haveria outros fatores além 
dos que foram apontados neste artigo? 
Certamente sim, seria impossível em um 
artigo conseguir mensurar todos os fatores 
que podem levar um pastor a desenvolver a 
depressão. 

Dos diversos fatores que já citamos, entre 
eles, a vida agitada dos pastores na luta 
para o bom andamento da igreja e as fortes 
emoções em decorrência da alta dose de 
carga emocional com que eles trabalham 
diariamente em seus aconselhamentos e 
administração de conflitos, outro aspecto 
que nos chama atenção é o ‘sentimento 
religioso’ protestante em relação à depressão. 
Deus (2008) aponta que os cristãos, 
principalmente os protestantes, desde a sua 
constituição histórica, sempre encararam 
as questões das enfermidades como sendo 
uma ação de punição de Deus ou mesmo 
a ação do diabo, desconsiderando que as 
doenças poderiam ser apenas o resultado de 
mau funcionamento fisiológico ou mesmo 
consequência de desgastes emocionais. 

Esta percepção sobre as enfermidades é 
uma herança do que pensavam os judeus. 
Eles consideravam que todas as doenças 
eram o resultado de pecados da pessoa, ou, 
em alguns casos, uma maldição de Deus, 
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dependendo da moléstia. Esta leitura, sem a 
devida hermenêutica do Velho Testamento, 
deixou impregnada no consciente coletivo 
dos protestantes, a certeza de que todas as 
doenças eram uma ação espiritual e não uma 
consequência natural.

Antes 1950, somente os liberais na 
teologia e eclesiologia aceitavam a psicologia 
e psicoterapia, mas desconheciam a 
psiquiatria. Foi apenas na metade do século 
XX que houve uma mudança de pensamento, 
de forma muito tímida, mas foi neste 
período que alguns teólogos, começaram 
a subordinar o aconselhamento pastoral à 
psicologia secular.

Neste período a psicologia, para muitos, 
era considerada não uma ciência, mas sim, 
uma estratégia do diabo, e não deveria ser 
aceita por homens que acreditavam em Deus. 
Segundo Deus (2008), pouco a pouco esta 
visão foi se abrindo e um dos psicólogos que 
ficou famoso contribuindo com a aceitação 
desta visão foi o Dr. Clyde Narramore que 
propôs uma visão tricotômica.

Clyde Narramore foi um dos primeiros 
evangélicos a ficar famoso como psicólogo. 
Propôs uma visão tricotômica: o médico 
cuidaria dos problemas do corpo; o pastor 
cuidaria dos problemas espirituais; e o 
psicólogo cuidaria dos problemas emocionais 
e psicológicos. (DEUS, 2008 p.38).

Desde o século XIX, o que acontecia 
nos aconselhamentos pastorais das igrejas 
conservadoras era uma mistura de três coisas. 
Para as pessoas que estavam aflitas apenas 
se oferecia o pietismo, ou seja, morra para 
você mesmo, ore mais, tenha uma vida mais 
santa, mais elevada diante de Deus e tudo 

será resolvido. Oferecia-se também, como 
resposta para os aflitos, o racionalismo, que 
era uma visão das verdades bíblicas e os erros 
filosóficos. Havia a aplicação de conselhos 
pelo viés do voluntarismo, ou seja, ensinar 
ética da Bíblia chamando o aconselhado 
para obediência a palavra de Deus. Deus 
(2008) afirma que as palavras de ordem eram 
sempre: maior entrega a Deus, obediência 
e consagração, estudo da Bíblia e orações. 
Seguindo esses preceitos obtinha-se a cura 
para tudo, incluindo distúrbios psiquiátricos.

É necessário compreender o percurso 
histórico que nos arremete a uma visão 
distorcida e discriminatória com relação 
à depressão. Quando um pastor está com 
uma patologia como diabetes, hipertensão, 
ou mesmo passa por uma cirurgia, ele 
recebe todo amor, oração e compreensão 
da congregação, porque estas enfermidades 
não têm, historicamente, nenhuma relação 
com a espiritualidade, mas, quando o pastor 
adoece e precisa informar à congregação 
que está com depressão, na maioria dos 
casos, são colocadas em questão a sua 
posição como líder do rebanho e, logo, ele 
ouvirá comentários como: deve ser pecado 
esta tristeza; o pastor deve orar mais; isto é 
coisa do maligno, e outras severas palavras, 
que não ajudam e não contribuem para a 
recuperação do mesmo. Cremos que esse 
é um dos fatores que contribuem para que, 
conforme nossa pesquisa, apenas 10% dos 
pastores procuram auxílio médico, tanto 
para diagnose quanto para tratamento.

Por esta razão o sentimento religioso 
impregnado na igreja evangélica é um dos 
fatores que tem levado muitos pastores a 
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permanecerem em suas funções, mesmos 
vivenciando o extremo desgaste emocional, 
afetando ainda mais a saúde do pastor, 
causando danos irreparáveis. 

Na pesquisa feita para este trabalho, 
vemos claramente como este sentimento 
religioso se apresenta de forma, muitas 
vezes, silenciosa na vida dos pastores. 
Observamos que 65% dos entrevistados 
afirmaram que em algum momento sofreram 
de baixa autoestima; 50% afirmaram já ter 
enfrentado crises de ansiedade, estresse, 
depressão ou Burnout, porém, apenas 10% 
afirmam ter tido a necessidade de tratamento 
com psiquiatra, psicólogo ou um médico, e 
10% apontaram ter tido a necessidade de 
uma licença médica. 

Estes dados da pesquisa nos levam a 
perceber o comportamento social comum 
na vida dos pastores: sofrem calados as suas 
angústias da alma, não se permitindo a busca 
de tratamento adequado em detrimento do 
consciente coletivo na maioria das igrejas.

PREVENÇÃO PARA MANTER 
UMA BOA SAÚDE FÍSICA E 

EMOCIONAL
Há uma necessidade urgente de que os 

pastores atentem para sua saúde emocional 
e tomem ações de prevenção à sua saúde 
física, psíquica e emocional. Uma liderança 
só poderá gerar ovelhas saudáveis se ela 
mesma estiver saudável. A OMS (2015) define 
saúde como: “um estado de completo bem-
estar físico, mental e social e não somente 
ausência de afecções e enfermidades”. 
Todos nós devemos lutar para obtermos 

esta qualidade de saúde, principalmente os 
pastores. Vieira (2018) aponta que existem 
muitas ações que precisam ser uma prática 
na vida os pastores, afim que eles tenham 
uma saúde física e emocional de qualidade. 
Baseados nos estudos do autor, elencamos 
algumas ações:

a) Exercícios físicos: O autor aponta que 
os exercícios físicos são essenciais para a 
vida dos pastores. Não há necessidade da 
prática de exercícios de grandes impactos. 
Recomenda-se caminhadas e a prática 
de esportes moderados, mas que devem 
ser realizados regularmente, podendo ser 
realizados todos os dias ou no mínimo 
três vezes na semana. Os exercícios físicos 
auxiliam na oxigenação das células do 
cérebro, fortalecem os músculos do coração, 
melhora na redução do estresse, aliviando a 
tensão do dia a dia, trazendo uma sensação 
de bem estar para o indivíduo. Quando nos 
exercitamos, o organismo libera substâncias 
como adrenalina e endorfina, que nos trazem 
uma sensação de bem estar e prazer. Eles 
fortalecem a musculatura do nosso corpo 
bem como as nossas articulações; ajuda 
ainda na prevenção da hipertensão, evitam 
o surgimento de patologias como: diabetes, 
colesterol, triglicerídeos, e, ajuda para 
manter o nosso corpo saudável, evitando o 
esgotamento físico e mental. 

b) O descanso: Uma das realidades de 
muito pastores é a dificuldade em descansar. 
Vieira (2018) esclarece que o pastor deveria 
ter uma rotina de trabalho de 44 horas 
semanais e deveria organizar a sua vida de 
forma a priorizar o descanso. Pelo menos 
um dia da semana ele precisa desligar-se das 
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suas atividades do ministério e deve aplicar-
se a outras atividades prazerosas e diferentes 
da sua rotina de trabalho como: brincar com 
os filhos, jardinagem, lavar o carro, passear 
na casa de amigos e distrair-se com outros 
assuntos que não sejam os assuntos e 
problemas da igreja. Esta pausa e descanso 
são essenciais para evitar na vida do ministro, 
a estafa, o estresse e o esgotamento físico 
e mental. O autor ressalta a necessidade 
de que os pastores, ao descansarem, não 
tenham as suas mentes ocupadas aos 
problemas da igreja, mas estejam totalmente 
absortos em atividades que os descansem e 
lhes proporcionem prazer.

Outra realidade que coloca dificuldade 
no descanso do pastor é que ele precisa 
aprender a descansar sem ter o sentimento 
de culpa por estar no seu descanso, porque 
como qualquer trabalhador, ele é digno do 
seu descanso semanal. Ainda é saudável que 
o mesmo se organize para sair de férias com 
sua família, para poder retornar ao trabalho 
com suas forças revitalizadas. 

c) Exames de rotina: É essencial que os 
pastores realizem exames de rotina, pois 
isso pode evitar surpresas desagradáveis, 
como diabetes e colesterol alto entre outras 
doenças. É necessário que estejam alertas 
aos exames todos os anos ou em caso 
específicos de seis e seis meses, e depois 
dos 35 anos iniciar a prevenção do câncer de 
próstata, isto é maneira correta de cuidar do 
seu corpo. 

d) Alimentação saudável: Vieira (2018) 
aponta a necessidade de uma alimentação 
saudável. A obesidade tornou-se um dos 
maiores problemas da sociedade moderna. 

O excesso de gordura, carboidratos, açúcar, 
sal e os famosos fast-foods, podem causar 
desequilíbrio na vida dos pastores. Uma 
alimentação equilibrada, rica em frutas, 
verduras e fibras podem trazer a energia 
necessária para desenvolver bem as suas 
tarefas pastorais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foram levantadas algumas 
variáveis que tem levado os pastores a sofrem 
com enfermidades emocionais. Através de 
dados de pesquisas de órgãos internacionais, 
bem como pesquisa de diversos autores 
do Brasil, analisou-se que muitos ministros 
do evangelho, em decorrência de uma vida 
extremamente agitada com trabalho e a 
preocupação demasiada com a igreja, têm 
sofrido os desgastes emocionais, causando 
a eles o estresse, estafa, ansiedade e 
depressão.

 Verificamos também que muitos pastores 
chegam ao quadro de depressão, por 
acreditarem sempre ter que passar a imagem 
do “Homem de Deus” e que muitas vezes a 
igreja não consegue vê-lo como ser humano 
que precisa de cuidado, como qualquer 
indivíduo.

Outro fato levantado neste artigo é o 
sentimento religioso dos pastores e da igreja 
atual em relação à depressão. Apontamos 
no texto que por causa da herança judaica 
e a má interpretação dos textos do Velho 
Testamento, existem, ainda hoje, no 
pensamento coletivo dos evangélicos, que 
os pastores podem sofrer qualquer outro 
tipo de enfermidade que ele continuará a 
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receber o apoio da sua igreja, porém, se 
o mesmo apresentar depressão ele será 
estigmatizado por muitos membros, pois 
a depressão ainda é encarada como uma 
enfermidade relacionada à vida espiritual do 
pastor, e sendo assim, ele será, facilmente, 
acusado de que sua depressão seja resultado 
de um pecado ou falta de fé ou de oração, 
herança histórica do pietismo da igreja.

Apresentamos no texto uma pesquisa 
de campo realizada com os pastores da 
ORMIBAN de Rondônia, que corrobora 
para compreendermos que os mesmos 
sinais de estresse e doenças da pisque 
pesquisados em diversos trabalhos nacionais 
e internacionais, se fazem presente entre 
os pastores pesquisados. Esse texto ainda 
apresentou algumas ações que podem ser 
praticada pelos pastores, para promoção e 
manutenção de uma saúde física e emocional. 
A pesquisa nos alerta para a seriedade que é 
a nossa saúde emocional e como precisamos 
cuidar bem dela para o bom exercício da obra 
ministerial.
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FUNÇÃO DO ACONSELHAMENTO PASTORAL 
AJUDANDO AS PESSOAS QUE TEM UM 
SENTIMENTO DE CULPA
RESUMO:   Este trabalho tem como objetivo apresentar o papel do Conselheiro, expressando 
sua total disposição para cuidar do aconselhamento com amor, atenção e compreensão, 
sem ser conivente ao pecado, visando superar o indivíduo em meio ao caos existencial. 
Para tanto, o conselheiro deve estar sempre profundamente ligado a Deus através de uma 
ação efetiva nas palavras das Sagradas Escrituras, esforçando-se para ser um claro exemplo 
do evangelho e, acima de tudo, ter resiliência diante de seus próprios problemas. Nota-
se que a grande maioria das depressões se origina no sentimento de culpa, tornando o 
indivíduo impotente para superar os desafios que a vida lhe impõe, causando um sentimento 
de fracasso. Portanto, o trabalho mostrará como o Conselheiro Espiritual deve agir em tais 
situações apresentando algumas maneiras de abordar no processo do aconselhamento, 
sempre priorizando Deus em sua ação e baseado em sua Palavra.

Palavras-chave: Resiliência; Auxílio; Alegria.
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INTRODUÇÃO

No mundo em que vivemos, cada 
vez mais, veem-se indivíduos 
que exibem dificuldades 
emocionais, psicológicas 
e espirituais, pertinentes 

ao local onde estão inseridos e aos seus 
relacionamentos interpessoais.  Este tipo de 
coisa leva o ser Humano a tomar vários tipos 
de medidas, incluindo medicamentos, alguns 
sem recomendação de um profissional da 
saúde, no intuito de diminuir as “dores da 
alma”. E, não poucas vezes, esses problemas 
chegam até mesmo a ocasionar tentativas e 
sucessos no suicídio, por isto da importância 
do aconselhamento.

Segundo o Dicionário Aurélio o termo 
“aconselhamento” é o resultado do “ato 
ou efeito de se aconselhar”. A palavra 
“aconselhar”, por sua vez, é entendida como 
“dar conselhos”, “indicar”, “recomendar”, 
“prescrever”, “receitar”. E o “ato ou efeito de 
se aconselhar” é ligado à psicologia, educação 
e genética.

Para SCHNEIDER(2005), aconselhamento 
pastoral é da conexão de dois termos 
até aqui explicados (aconselhamento + 
pastoral), que se baseia o uso do termo 
que nos dirige pelas reflexões em volta do 
“aconselhamento pastoral”. O alicerce social 
do aconselhamento pastoral é a Igreja, a 
koinonia dos membros e para pessoas cristãs 
o seu exemplo referencial está centralizado 
em Jesus Cristo e em sua influência mútua 
com o meio que permanecia em sua volta.

Aconselhamento pastoral, então, não é 
posto específico de pastores e ministros 

ordenados; não está unido somente à ideia 
de dar conselhos e gerar vinculação. Não 
se trata de uma relação de poder, mas de 
uma relação dialogal entre companheiros. 
Essa relação tem como objetivo, encontrar, 
unindo às pessoas e em distintas ocorrências 
da vida, o significado da liberdade cristã dos 
pecadores e pecadoras que são aceitos pela 
graça de Deus. Dar-se conta desse fato, 
pode auxiliar para que o ser possa restaurar 
uma relação benéfica e libertadora com 
o Deus de sua fé, consigo mesmo e com o 
seu próximo, isso de uma forma madura e 
consciente, (SCHNEIDER,2005).

ACONSELHAMENTO 

Na concepção de Schneider-Harpprecht 
(1998) aconselhamento é a práxis de auxílio a 
pessoas com dificuldades de saúde, problema 
psíquico, social ou religioso por meio de 
curto ou médio prazo com um indivíduo ou 
um grupo rotulado.

Segundo a Associação Brasileira de 
Conselheiros Bíblicos – ABCB, pode se 
dizer que aconselhamento embora seja 
uma única palavra na língua portuguesa, na 
língua grega, tem sua origem em duas, νοῦς 
(mente) e θετέω (colocar), que objetivamente 
traduzida para o idioma português, significa 
“colocar na mente”. Portanto, assim os 
termos “bíblico ou pastoral” são juntados 
com esta, a tradução fica “colocar na mente 
do ser humano as escrituras, para aconselhar 
nas questões diárias”.
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 MANEIRAS DE 
ACONSELHAMENTOS

Na Psicologia, segundo Scheeffer (1981), 
o aconselhamento passou por uma evolução 
na mesma dimensão em que as metodologias 
foram se volvendo mais elaboradas e 
a aplicação ampliada. No passado, era 
definido como uma conversa profissional, 
e era usado sob a forma de entrevista. 
Ainda é usado como parte integrante da 
orientação educacional e profissional. 
Alguns profissionais acreditam que o 
aconselhamento psicológico e a psicoterapia 
possuem finalidades semelhantes. O 
aconselhamento visa ajudar na tomada de 
uma decisão e envolve informações objetivas 
que permitem ao orientando, utilizar melhor 
os recursos pessoais, enquanto a psicoterapia 
atua em nível mais profundo, visando ajudar 
o indivíduo desajustado a reestruturar sua 
personalidade. 

Quanto ao aconselhamento cristão ou 
pastoral, Collins (2005) diz que, no passado, 
era de responsabilidade dos teólogos, mas, 
por alguma razão, mudou-se da Teologia para 
a Medicina, e, mais tarde, para campos como 
a Psiquiatria e a Psicologia; entretanto, os 
pastores não deixaram de aconselhar e ajudar 
as pessoas. Os pastores seguiam o modelo 
de aconselhamento ensinado por Jesus 
Cristo, visto que, segundo os ensinamentos 
bíblicos, Jesus se preocupava com as pessoas. 
Atualmente o aconselhamento cristão se 
caracteriza da mesma forma, pois além de 
auxiliar na mudança de comportamento e no 
diagnóstico do problema, também mostra às 
pessoas como ter vida abundante em Cristo.

 A técnica de aconselhamento pastoral tem, 
à disposição, recursos espirituais, que são a 
Bíblia, os ritos (ex: Santa Ceia, Batismo) e a 
oração. São meios que sintonizam a pessoa 
com a dimensão espiritual, devolvendo 
a paz e a saúde da pessoa. Esses recursos 
despertam novas percepções da realidade, 
estreitam a relação com Deus. Eles fazem com 
que a pessoa tenha acesso a uma visão mais 
ampla, perspectivas diferentes, uma nova 
consciência e uma vida plena. O acesso a esses 
recursos possibilita que a pessoa recupere a 
dignidade, tornando-a mais consciente para 
que experimente a presença de Deus em seu 
interior, na sociedade e na natureza, pois, 
ao desenvolver a espiritualidade alimenta a 
fé e promove a cura. Cura, no contexto do 
aconselhamento cristão, é bem-estar e uma 
relação sadia com Deus (BOOTZ, 2003). 

As pessoas sempre terão problemas 
das mais variadas esferas, são dificuldades 
de ordem financeira, política, emocional, 
familiar, espiritual, entre outras. Existe, ainda, 
a pressão das mudanças éticas, morais, de 
costumes, de hábitos, que deixam as pessoas 
confusas, não sabendo qual o melhor 
caminho a seguir. Assim, elas procuram os 
serviços de conselheiros, assistentes sociais, 
psicólogos e psiquiatras, para obter resposta 
dos seus problemas da vida. Esse é o campo 
de aconselhamento, tanto do psicólogo 
como do conselheiro pastoral (NETO, 2012). 

O aconselhamento, tanto psicológico, 
psicoterapêutico ou cristão, consiste 
em ouvir, acolher, consolar e ajudar na 
compreensão da dor e do sofrimento 
humano. No caso de dependência química, 
o conselheiro é peça fundamental para 
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ajudar o dependente a vencer as dificuldades 
interiores e os obstáculos que se formaram 
no decorrer de sua vida.

PAPEL DO ACONSELHAMENTO 
PASTORAL 

 Há diversas maneiras de se exercer 
o aconselhamento tendo a Bíblia 
como citação: aconselhamento bíblico, 
aconselhamento cristão, aconselhamento 
pastoral, aconselhamento terapêutico, 
aconselhamento redentivo, cada um deles 
com teologias diferenciadas, peculiaridades 
e maneiras diversas de ser exercido, 
(HURDING, 1994, p. 24).

O aconselhamento pastoral, portanto, é 
um dos procedimentos do cuidado pastoral 
ou poimênica. É o fato de o aconselhador 
gerar, mediante seu desempenho, o resultado 
final no indivíduo que estar passando por 
certa crise o efeito uma solução para o 
problema. Para Clinebell, o aconselhamento 
pastoral aparece nos papéis curativo, 
amigo, guia e reconciliador executados pelo 
conselheiro, e aponta à integralidade, ou 
seja, deve levar  o ser humano a encontrarem 
suas potencialidades e atentar para os 
seis aspectos da história  do ser humano: 
despertamento da mente, revigoramento 
do corpo, renovação e enriquecimento dos 
relacionamentos íntimos, interação com 
o ambiente e cuidado com ele, evolução 
em relação às instituições e melhora no 
trabalho com os outros, aperfeiçoamento 
de um relacionamento particular com Deus,( 
CLINEBELL, 1998).

Para Schipani, o aconselhador pastoral atua 

como companheiro de viagem e guia dos que 
se dispõem a estar com ele. E, nessa jornada 
estão presentes as seguintes extensões: 
testemunho, proteção, acompanhamento, 
crítica, envolvimento e presença, além de 
momentos de análise cuidadosa dos fatos e 
intervenção. Ao contrário de outros enfoques 
de aconselhamento, cuja marca, por vezes, 
é a pouca exposição do conselheiro; no 
aconselhamento pastoral, conselheiro e 
aconselhando caminham juntos, “tornam-
se parceiros na obra de cuidado, apoio, 
libertação e cura do Espírito enquanto 
caminham junto a outros, mesmo que esta 
caminhada seja breve”.

Para Collins (1995, p. 75), “O 
Aconselhamento Pastoral é, basicamente, 
uma afinidade em que um indivíduo, o 
conselheiro, procura auxiliar a outra pessoa 
nos problemas da vida”, pois o Aconselhamento 
Pastoral é a atuação prática de cuidar do 
outro, dando base de perspectiva à luz da 
Bíblia, usando informações das ciências 
sociais, levando o aconselhando a pensar e 
tomando uma decisão por si mesmo.

O Aconselhador Cristão é uma pessoa 
com o chamado de Deus, e que leva uma vida 
de constantes leituras da palavra de Deus e 
bastante oração, a respeito das dificuldades 
pelas quais o ser Humano passa, e que, em 
confiança, lhe trazem promovendo subsídio. 
Este aconselhador também está apto para 
instruir a diversas pessoas a respeito de 
como se alcançar uma vida em perfeição 
como Jesus a projetou. Sem o conselheiro 
não existiria Aconselhamento Pastoral. 
O Aconselhamento Pastoral é a justa 
colaboração e participação do aconselhando 
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que traz seus problemas, traumas, dramas 
e queixas das mais variadas possíveis ao 
conselheiro.

SENTIMENTO DE CULPA

Os sentimentos de culpa, angústia e 
pecabilidade estão muito próximos uns 
dos outros (MALTA, 2010). Quando tais 
sentimentos contêm críticas negativas 
e irrealistas referente ao próprio valor e 
levam a ruminações acerca de falhas, erros 
e fracassos de outrora, podem ocasionar 
ou estar adjunto a depressões. Nestes 
eventos, o indivíduo será tendencioso de 
sucessivamente interpretar mal e com grande 
amargura acontecimentos triviais, normais e 
até mesmo neutros do dia-a-dia como testes 
de falhas, de indignidade e deformidades 
pessoais, aumentando em torno de si um 
excessivo e desproporcional senso de 
encargo pelas mais variadas adversidades da 
vida, remoendo no seu cotidiano.

Um agricultor, por exemplo, pode se 
culpar-se por um uma queda no preço de seu 
produto, mesmo que haja uma diminuição 
geral no mercado e os outros produtores 
também não consigam vender em um 
preço justo. O sentimento de culpabilidade 
pode adotar dimensões delirantes (p. ex., 
convicção de ser pessoalmente responsável 
pela pobreza que há no mundo), (AMERICAN, 
2002)

Este fato explica um sentimento 
desproporcional de culpa, incompetência 
e fracasso frente a episódios que excedem 
o limite de alcance e de responsabilidade 
pessoal, mas que a pessoa abatida não 

consegue compreender. Em sua leitura e 
interpretação da realidade, a pessoa se 
autoconsidera geradora e responsável por 
aquela determinada circunstância se mostrar-
se assim. O aprendizado de autoanálise se 
transforma em exercício de autodestruição, 
porém a autoanálise é muito diferente da 
autodestruição, mas quando se trata de 
pessoas em estados depressivos, estas duas 
variáveis se confundem frequentemente, 
(SOLOMON, 2010). 

O sentimento de ser o causador do 
problema, pode se fazer tão constante a 
ponto de ficar a dúvida se é uma das prováveis 
razões ou um dos sinais depressivos. Solomon 
nos dá uma palavra-chave ao relatar que, em 
muitos momentos, os próprios sintomas da 
depressão podem ser a sua causa. Assim que, 
a angústia é deprimente, mas a depressão 
também pode ocasionar a dor de angústia.

Malta, refletindo sobre Kierkegaard em 
relação a angústia humana, descreve que 
o sentimento de culpa e de angústia anda 
unido com o ser humano desde o pecado 
original (Gn 1.16-17). A partir do momento 
em que o ser humano tem o conhecimento 
do bem e do mal, depois de comer o fruto 
proibido, ele se percebe angustiado pela 
transgressão agora consumada. Pior que 
isso, “o primeiro homem se angustia ainda 
mais por saber que antes de comer o fruto 
proibido já estava angustiado, senão não 
teria pecado, pois a falta provocada pela 
angústia e a possibilidade da pecabilidade o 
impulsionaram a pecar” (MALTA, 2010).

Angústia e culpa são sentimentos que 
estão intrinsecamente ligados à humanidade. 
Também a angústia e a liberdade andam 
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juntas, pois a liberdade é limitada pelas 
necessidades e pelo querer; e ilimitada 
pelas possibilidades de escolher. Às vezes, 
é justamente a possibilidade de escolhas 
que pode se tornar angustiante para muitas 
pessoas e reforçar o sentimento de culpa, 
pois, no difícil exercício da liberdade, escolher 
algo significa abrir mão de outras opções 
existentes. Entretanto, a angústia causada 
pelo sentimento de culpa pode também abrir 
o ser humano ao transcendente, à busca por 
um sentido vital e profundo de sua existência 
no exercício de sua liberdade; ou então 
fechá-lo em torno de ruminações referentes 
a culpas desproporcionais e imerecidas, que 
por ele foram existencialmente absorvidas, 
o que, neste caso, poderia levar a pessoa 
ao estado depressivo, (AMERICAN,2008). 
O sentimento desproporcional de culpa e 
de angústia são sentimentos que devem ser 
observados em casos de depressão, pois há 
uma estreita ligação entre ambos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos ver que o aconselhamento 
pastoral, tem suma importância na sociedade, 
pois o conselheiro consegue fazer que o 
aconselhado resolva sua dificuldade a qual 
estava passando.

Portanto podemos afirmar que 
aconselhamento pastoral, é capacitar e 
ajudar as o ser humano, a partir da fé, 
a aumentar capacidades para encarar 
enfrentar as ocasiões de crise também como 
oportunidade de desenvolvimento e de 
autoconhecimento, pois as pessoas possuem 
forças ocultas e recursos, e potencialidade 

que podem não ter sido encontradas, 
porem precisa ser trabalhada. É como se 
pudéssemos auxiliar a atiçar a fagulha da 
esperança realista na outra pessoa.

Aconselhar, o pastor não apenas exerce 
um serviço concernente ao seu ofício. Ele se 
desenvolve para o ministério pastoral, no trato 
com seus membros. Neste procedimento, 
ele encontra suas obrigações, e pode atingir 
as deficiências do público que assiste, assim 
como diagnosticar seu estágio espiritual. 
O aprendizado do aconselhamento mostra 
os problemas que está presente em nossas 
igrejas, desta forma o pastor pode sempre 
orientar os caminhos corretos para ser seguir, 
isto tudo como base bíblica. Em resumo, 
acredita que o gabinete pastoral acaba por 
exercer a função de um termômetro que 
indicará algumas enfermidades da igreja, 
e irá indicar a direção que a preleção deve 
tomar.
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NÍVEIS DE ESCOLARIDADE E DIFICULDADES 
ENCONTRADAS NA EDUCAÇÃO EM ÁREAS DE 
ASSENTAMENTOS
RESUMO:   Este trabalho tem como objetivo conhecer os níveis de escolaridade e 
as principais dificuldades para continuidade dos estudos, dos produtores rurais do 
Assentamento denominado Maranata, localizado entre os municípios de Chupinguaia 
e Corumbiara, Rondônia. Busca apontar medidas para melhorar a qualidade de vida da 
comunidade pesquisada. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, na qual utilizou-
se o questionário como instrumento de coleta de dados, aplicado a 27 famílias, analisando 
assim, os integrantes de cada uma delas, totalizando 79 indivíduos. As análises dos dados 
mostraram que os produtores rurais do assentamento, tem grandes dificuldades para acesso 
à educação onde muitos têm que andar a pé, alguns quilômetros para chegar até ao ponto do 
ônibus, e depois mais trinta quilômetros até chegar a escola.  Em relação a escolaridade foi 
constada que 89 % dos entrevistados não possui o ensino médio completo. Ainda, a situação 
das estradas 90 % afirmaram que a estrada está entre regular a péssima. Sendo citados 
pelos moradores que as principais melhorias para que tenham uma educação melhor, é a 
construção de uma escola e um posto de saúde dentro da comunidade. 

Palavras-chave:  Educação; Busca de melhorias; Conhecimento.
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INTRODUÇÃO

A Educação é um direito de todo 
e qualquer indivíduo, e deve ser 
garantida pelo poder público a 
toda população independente 
desta residir em um meio 

rural ou urbano. É direito garantido por Lei 
que os povos do campo tenham acesso à 
educação pública gratuita e universal em 
todos os níveis de modalidade. Construir 
reflexões acerca do campo, seus sujeitos, 
e mais precisamente, sobre a Educação do 
Campo significa que estamos mergulhando 
no debate político, ideológico e teórico 
(OLIVEIRA, 2004). A escola do campo deve 
se aproximar da realidade dos sujeitos que 
vivem no campo, a fim de se tornar um local 
de produção e reprodução de dinâmicas 
capazes de atender as necessidades locais. 
A escola precisa preparar o indivíduo para a 
autonomia pessoal e também para a inserção 
na comunidade e emancipação social e 
pessoal, ela não tem um fim em si mesma, 
mas sim está a serviço da comunidade.

A educação do campo ao longo de 
sua história vem se caracterizando como 
um espaço de precariedade e descasos 
especialmente pela ausência de políticas 
públicas para as populações locais. Na 
grande maioria das escolas do campo, ocorre 
um distanciamento entre as dinâmicas 
produzidas e a realidade do sujeito que 
vive no campo, esse desencontro ocorre 
principalmente pela histórica valorização das 
atividades do meio urbano, marginalizando o 
sujeito do campo.

Essa pesquisa caracterizou-se no 

assentamento denominado Maranatã, este 
localizado numa região próxima ao Município 
de Corumbiara, Estado de Rondônia, sendo 
um lugar popular para a região e conhecida 
nacionalmente devido ao massacre que 
ocorreu em suas proximidades no ano 
de 1995.  Peres (2015), fala que foi uma 
situação inédita para o país, ocorrido no dia 
09 de agosto de 1995, onde homens foram 
executados sumariamente, mulheres foram 
usadas como escudos humanos por policiais 
e por jagunços; pessoas foram torturados por 
longas horas e o acampamento foi destruído 
e incendiado. 

 Portanto ainda existe pessoas que tem 
medo de ir pra lá, devido o acontecido 
em 1995. Porém, hoje a realidade é outra 
totalmente diferente, existem várias famílias 
onde querem uma educação melhor, porém 
não existe dados sobre esses produtores 
rurais. 

Em se tratando do objetivo desse trabalho, 
o mesmo procurou conhecer os níveis de 
escolaridade e as principais dificuldades para 
continuidade dos estudos, dos produtores 
rurais do Assentamento denominado 
Maranatã, localizado entre os municípios 
de Chupinguaia e Corumbiara, Rondônia.  
Visando apontar medidas para melhorar 
a qualidade da educação da comunidade 
pesquisada.

 Os resultados aqui apresentados e 
discutidos servem, também, como forma 
de avaliação para agricultores dessa região 
e de outras regiões do país, os quais 
vivem em pequenas propriedades rurais e 
muitos caracterizam possivelmente pelos 
mesmos desafios do público pesquisado. 
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Os dados aqui revelados, sob a metodologia 
qualitativa, representam significativamente 
uma valoração para os sujeitos da pesquisa e 
para a educação no campo, pois permitem a 
imersão nas concepções, desejos de adquirir 
o conhecimento, características presentes 
nos seres humanos, aspiradores de sonhos e 
melhorias em suas vidas.

METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de uma 
pesquisa de natureza qualitativa, que tem 
com objeto de estudo analisar os níveis de 
escolaridade e as principais dificuldades 
para continuidade dos estudos, sendo 
entrevistados os produtores rurais do 
Assentamento denominado Maranatã, 
localizado entre os municípios de Chupinguaia 
e Corumbiara, Rondônia. 

A expressão “pesquisa qualitativa” assume 
diferentes significados no campo das ciências 
sociais. Compreende um conjunto de 
diferentes técnicas interpretativas que visam 
a descrever e a decodificar os componentes 
de um sistema complexo de significados. Tem 
por objetivo traduzir e expressar o sentido 
dos fenômenos do mundo social; trata-se de 
reduzir a distância entre indicador e indicado, 
entre teoria e dados, entre contexto e ação 
(MAANEN, 1979, p.520). Portanto o trabalho 
em questão tem descrição de caráter 
fundamental em um estudo qualitativo, pois 
é por meio dele que os dados são coletados 
(MANNING, 1979, p.668). 

Ainda em Minayo (2009), o trabalho 
pautado na pesquisa qualitativa abrange uma 
natureza individual do grupo pesquisado. 

Onde o pesquisador, mergulha num mundo 
amplo de significados particulares de um 
determinado grupo de pessoas, È por 
meio da pesquisa qualitativa que hoje a 
ciências humanas vem ganhando corpo e 
créditos Lakatos (2010), vista com base na 
convivência do pesquisador com os sujeitos 
da pesquisa, de sua forma de viver, seus 
costumes, crenças e valores.

DOS PROCEDIMENTOS DA 
PESQUISA 

Foram levantadas informações, no período 
de agosto de 2017, onde os pesquisadores 
foram até o local, conversaram com os 
assentados, e participaram junto da rotina 
dos alunos, indo com eles de ônibus até a 
escola, que fica localizada no município de 
Chupinguaia.  Para os levantamentos dos 
dados foi utilizado aplicação de questionários. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, 
utilizou-se a forma de inquérito por 
questionários, aplicados a 27 famílias 
sendo, perguntas direcionadas a família, 
como situações da estradas e sugestão 
para melhoria do desenvolvimento do local 
onde mora, onde estas duas perguntas 
foram respondidas em conjunto, e outro 
questionário relacionado, escolaridade, e 
idade dos integrantes da família, totalizando 
no total de 79 indivíduos. Antes de 
começar o questionário foi lido o termo de 
consentimento, onde dizia os objetivos da 
pesquisa, os benefícios e os riscos, e relatado 
se o indivíduo não quisesse responder alguma 
questão, não precisava responder, ou podia 
parar com o questionário. 
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As perguntas estudaram os seguintes aspectos os níveis de escolaridade dos, condições 
das estradas, e idades dos pesquisados. Os dados foram tabulados em planilhas do Excel e 
organizados em figuras. Deste modo, revelam parte da realidade. MAANEN (1979a, p.521).

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em relação aos entrevistados a escolaridade 46% tem o ensino fundamental, 27% o 
médio incompleto, 11% afirmaram nunca ter estudado, 5% fundamental completo, 5% o 
médio completo, 4% afirmaram ter superior incompleto, e apenas 3% disseram já possuir 
uma faculdade. 

O nível de escolaridade baixo pode ser confirmado por (REARDON ,1999, p.19) onde fala 
que países em desenvolvimento como o Brasil, o nível de escolaridade em meio agrícola 
é menor quando comparada a zona urbana. Isto pelo fato das escolas ser longe, e quase 
sempre as estradas ser pecarias.

 
Figura 1  Escolaridade dos assentados no assentamento Maranatã- RO

Fonte: pesquisa de campo

De acordo com a figura 2, 56% consideram a estrada regular, 18 % péssima, 15 % ruim, 7% 
boa, e 4% ótima.  Segundo Peres (2015), esta mesma região, tem realmente estradas ruins, 
que geralmente ficam boas no período da seca, e quando vem a chuva, dificulta o meio de 
locomoção, onde o acesso tem que ser com veículos traçados.  Uma aluna do assentamento 
afirmou que teve vezes de uma ponte estragar, e o ônibus não poder passar, e ela ter que 
andar 10 km a pé, para pode pegar o ônibus e ir pra a escola. Segundo ela, “Eu e meus 
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colegas de escola, andava 2 horas, e que os quilômetros da zona rural, não é igual ao da zona 
urbana, devidos os morros, subidas de descidas, dá uma impressão que anda muito mais”. 

       
Figura 2 Situações da estrada no assentamento Maranatã

Fonte: pesquisa de campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos observar que os desafios para estudar de quem moram no campo é bem maior, 
sendo o principal o difícil acesso para estudar, pois as estradas não são adequadas e quando 
chega período chuvoso quase impossível de locomover.

Com Relação a saúde de maneira geral todos afirmaram que é péssima, não existe nenhum 
tipo de atendimento no assentamento. 

Algo citado por todos os moradores é teria que melhorar, é uma escola no assentamento 
que venha atender os assentados, e uma criação de um posto de saúde, e as estradas devem 
sempre estar fazendo manutenção, pois o que acaba acontecendo arruma uma vez, e depois 
não voltam mais.  Devido a este fator predominante das estradas, ocorre a dificuldade de 
escoamento da produção, por isto muito optam plantar apenas para consumo próprio. 

Os agricultores devem tirar da terra seu sustento e fazer gerar sua rentabilidade, pensando 
sempre na inovação tecnológica para alcançar a competitividade no mercado, oferecendo ao 
consumidor produtos de melhor qualidade
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VIVENCIANDO O ASPECTO DA TEOLOGIA 
PASTORAL
RESUMO:   Trataremos  neste  artigo sobre vários ministérios Biblicos com enfase a teologia 
Pastoral, no geral, é dever do pastor em dirigir, orientar, guiar, proteger o rebanho que 
compõem a Igreja local e cuidar de suas necessidades espirituais.  No livro de  Atos 20:28-
31, estão discriminadas algumas atribuições específicas do pastor, tais como: apascentar a 
Igreja, refutar heresias doutrinárias e exercer vigilância contra pretensos opositores. A figura 
do pastor é primordial para que a Igreja alcance seus propósitos, devendo o mesmo ter como 
modelo o próprio Jesus Cristo, qualificado como “o bom pastor”. O Apóstolo São Pedro em 
sua primeira carta universal, identificou Jesus Cristo como sendo o “Sumo Pastor” da Igreja 
Cristã. O segnificado da palavra  TEOLOGIA “Teo”-segnifica Deus, “Logia sabedoria”- Tudo 
que o Pastor precisa em sua vida pastoral é de Deus é de Sabedoria.

Palavras-chave:  Ministério; Pastor; Apascentar; Rebanho.
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INTRODUÇÃO

Teologia Pastoral é um estudo 
teológico e sistemático 
das práticas eclesiásticas 
oferecendo critérios diversos 
para a ação corretiva. É a parte 

da Teologia Cristã que cuida da aplicação 
e prática dos ensinamentos teológicos. É 
a pratica da ação pastoral naS  IgrejaS de 
quaisquer confissões religiosas e a vida 
quotidiana  de cada cristão, principalmente à 
formação de leigos  enquanto filhos de Deus 
e membros da Igreja, conduzindo-os no reto 
caminho da Palavra de Deus e da salvação, 
através dos ensinamentos emanados pela 
Igreja do Senhor. 

É a parte da Teologia Cristã que cuida 
da aplicação prática dos ensinamentos 
teológicos à ação ou pastoral da Igreja quer 
ela seja católica ou protestante ou de outras 
confissões cristãs. É a vida quotidiana de cada 
cristão, principalmente à formação dos fiéis 
leigos ou clérigos enquanto filhos de Deus 
e membros da Igreja, conduzindo-os no reto 
caminho da Palavra de Deus e da salvação 
em nosso Senhor Jesus Cristo, através dos 
ensinamentos bíblicos ensinados na Igreja.

A TEOLOGIA PASTORAL,  
ATIVIDADE EM FUNÇÃO  AO 
MINISTÉRIO PASTORAL

A Teologia Prática, contém vários 
subcampos relacionados como: 

• Teologia de Missões 
• Teologia da Evangelização
• Psicologia Pastoral 

• Psicologia da Religião 
• Filosofia da Religião
• Homilética

 Um cajado ou bordão é uma vara 
de pastor, caracteristicamente tendo a 
extremidade superior recurvada em forma 
de gancho ou semicírculo. Ele é usado para 
o pastor descansar. Em algumas ocasiões, 
o cajado podia ser utilizado como arma. A 
ovelha sentia-se protegida pelo cajado que 
se apegava a sua mão, sendo assim, ela 
conhecia o Pastor e o seu cajado, as suas 
ovelhas lhes conhecem?

 O cuidado da Vida Pastoral:  Estudo 
da vida do Pastor como servo e Profissional. 
A Bíblia declara as funções e ministério de 
cada um dos servos do Senhor, Efesio 4:11: 
“E ele mesmo deu uns para 

a) APÓSTOLOS; outros para 
b)  PROFETAS;  outros para 
c)  EVANGELISTA; e outros para 
d)  PASTORES; e outros para 
e)  DOUTORES E MESTRE. 

Com a finalidade do aperfeiçoamento dos 
santos, a administração de sua igreja e o 
cuidado de seu rebanho. Tendo o máximo de 
cuidado com os ensinamentos da sua Igreja 
ou rebanho que estão ao seus cuidados, 
procurando ter o máximo de cuidado para 
livrar-los  de ensinamentos eréticos  que 
estão espalhados por todo lado,  assim a 
necessidade de uma formação adequada 
e com conhecimento para entender cada 
movimento. As seitas se ploriféram em todo 
o mundo, as Igrejas tem que manter um olhar 
seguro para não permitir que os mesmos 
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não venham enganar o rebanho, sabemos 
que a salvação é um plano de Deus na vida 
das pessoas porém ela é uma prática de 
santificação diária, pois sem a santificação 
ninguém verá o Senhor. 

A seguir explicarei a função de cada 
ministério 

Na  tradição cristã, os apóstolos, também 
chamados de discípulos de Jesus, foram os 
judeus enviados, os missionários indicados por 
Jesus para pregar o Evangelho, inicialmente 
apenas aos judeus e depois também aos 
gentios, em todo o mundo antigo. Era um 
total de doze pessoas. Segundo o Evangelho 
de Lucas,

APÓSTOLOS 

“Ele chamou para si os seus discípulos, e 
deles escolheu doze, a quem Ele chamou de 
apóstolos”, Lucas 6:13.

 Vemos, entretanto, que, logo após a 
ressurreição de Jesus, outros homens foram 
comissionados ou enviados como apóstolos 
da igreja cristã, ultrapassando o número 
inicial dos 12 apóstolos. O termo apóstolo 
é designado para um trabalho específico 
dentro da estrutura de cargos da igreja. 
Prioritariamente, este serviço seria o de 
expandir a mensagem do evangelho para 
novas localidades, organizando a vida cristã 
entre os fiéis. A função é responsável pela 
fundamentação de questões doutrinárias, 
em consonância com os ensinamentos da 
palavra de Deus.  

O Cristianismo, ao contrário do judaísmo 
de onde tem origem, tem por intenção 
comissionar o maior número possível de 

pessoas. O judaísmo  partia do principio de 
um sistema de crenças, caracterizado por 
um conjunto de regras e comportamentos, 
algumas das quais são vistas como pouco 
convenientes para a sua aceitação pelos 
outros povos, nomeadamente a circuncisão 
e as regras de alimentação. Tanto a crença 
judaica, quanto a cristã, procuraram  manter 
as suas tradições religiosas.  

 Os apóstolos tiveram, neste contexto, 
um papel fundamental, especialmente Paulo 
de Tarso, um homem que não conheceu Jesus 
pessoalmente, porém teve experiências 
extraordinárias, espirituais, quando no 
caminho de Damasco, o Senhor Jesus lhes 
apareceu. 

E, a partir daquele momento, ocorreu a 
transformação e conversão, do Saulo para 
Paulo, tornando o maior evangelista que o 
cristianismo teve e tem, em registros das 
escrituras, mas que é considerado pelos 
próprios apóstolos como um apóstolo 
também, e foi escolhido por Jesus para 
pregar aos gentios. Paulo toma a palavra e 
pronucia:

 “Não sou eu, porventura, livre? Não 
sou apóstolo?  Não vi Jesus nosso Senhor? 
Acaso, não sois fruto do meu trabalho no 
Senhor? Se não sou apóstolo para ontrem, 
certamente, o sou para vós outros; porque 
vós sois o selo do meu apostolado no Senhor.” 
- I Coríntios.9.1,2

PROFETAS

Foram  aqueles que receberam a 
incumbência, do próprio Jesus, de 
esclarecer aos povos, incluindo os gentios, 
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que não basta seguir à risca um conjunto 
de regras e comportamentos, nem realizar 
rituais, como os judeus acreditavam, para 
agradar a Deus e receber o seu favor e sua 
salvação. Deus deseja a salvação de todos 
e não apenas dos judeus; isto permitiu a 
entrada dos povos gentios neste sistema 
novo de uma nova porta que se abriu agora 
para os gentios. 

Os tempos apostólicos - no sentido 
exato do termo - constituem o período de 
vida dos doze apostolos, mais logo com a 
morte de alguns deles e a queda de outros, 
novos apostolos aparece no cenario da 
administração da igrejas, você perguntaria 
se hoje temos apóstolos, hoje temos uma 
diversidade de Igrejas com uma deversidade  
de ministerios diferenciados, cada um 
conforme deseja, não da igreja primitiva, se 
uma convenção ou um consílio ou ministério, 
chegar a um acordo de indicação de apóstolo 
ou bispo, acho que cada uma pode fazer 
o que conselho superior daquela Igreja  
determinar.

 Paulo escreveu a respeito ao ministério 
de profeta dizendo: Que Deus constituiu 
na Igreja e em segundo lugar profetas I 
Corintios 2:28 - “Irmãos, sabei que também 
hoje Deus estabelece alguns como profetas 
e não poderia ser doutra forma o ministério 
de  profeta é contado entre os dons do  
ministério, juntamente com o de apóstolo, 
de evangelista, de pastor e de doutor”. 

PROFETA JOÃO BATISTA

Ora, como se faz para reconhecer quem 
foi estabelecido por Deus profeta? Quem 

recebeu o ministério de profeta além de 
ter o dom de profecia tem também dons de 
revelação. Os dons de revelação, segundo 
a Escritura, são a palavra de sabedoria, a 
palavra de ciência e o discernimento dos 
espíritos.  

O profeta é alguém que tem muitas vezes 
visões e revelações. Deus disse a Arão e a 
Miriã: Ouvi agora as minhas palavras: “se 
entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a 
ele me farei conhecer em visão, em sonhos 
falarei com ele.” Números 12:6; estas 
palavras de Deus mostram que o profeta 
recebe visões e sonhos da parte de Deus, 
tende bem presente isto, porque é uma das 
coisas que caracteriza o profeta.  

EVANGELISTA     

                         São chamados de 
evangelistas, “aquele que proclama boas 
notícias ou boas novas a um povo ou uma 
pessoa”, porque contam a boa nova do 
evangelho de Jesus Cristo.  Além de seu uso 
em Efésios 2, o termo é também aplicado 
a Filipe e a Timóteo, como uma exortação.  
Dos dois exemplos bíblicos citados acima, 
podemos concluir que a diferença entre 
evangelista e apóstolo, é que, o trabalho 
do primeiro, é simplificar o Evangelho e 
persuadir os homens à fé, os quais já tinham 
o conhecimento do Evangelho Atos 8:40.  
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Observemos que Filipe ministra em Cesárea 
Marítima e Samaria, onde o Evangelho já fora 
introduzido pelos apóstolos de Cristo. 

Por sua vez, Timóteo exerceu o ministério 
evangelístico em Éfeso, onde Paulo já havia 
implantado uma igreja. Eles escreveram os 
quatro Evangelhos considerados canônicos 
pela maioria das confissões cristãs. É 
interesante entendermos que o trabalho 
do evangelista esta intrisicamente em abrir 
novos trabalhos de evangelização e dar 
inicio a uma nova congregação do grupo ou 
da Igreja, ele prepara o trabalho e entrega a 
um Pastor para cuidar. 

O grande trabalho do evangelista é ganhar 
almas para cristo e do Pastor é edificar 
e apasentar preparando para o reino de 
Deus. O Evangelista deixa sua marca, de 
evangelista. 

Veja na história dos grandes evangelistas  
avivados pelo Espírito Santo, veja o  
avivamento da Rua Azusa! Comemoramos 
100 anos em 2006 de um grande avivamento 
Pentecostal. 

Este movimento levou a igreja a uma 
nova dimensão do evangelho e o derramar 
do Espírito Santo transformou vidas, veja os 
estrumentos que Deus usou:

         

                    JONATHAN EDWARDS - 
Edwards entrou para a Universidade de Yale 
e concluiu sua formação em teologia aos 17 
anos (1720). Foi ordenado em Nortampton, 
no Oeste de Massachussetts. Pastor da 
Igreja Congregacional, desenvolveu seu 

ministério como missionário no meio 
indígena. Foi o primeiro presidente da 
Princenton University. Como escritor, um de 
seus sermões mais conhecido foi “Pecadores 
na mão de um Deus irado”, que foi precedido 
por três dias de oração e jejum. Seu trabalho 
de avivamento alcançou as treze colônias 
norte-americanas e chegou até na Inglaterra.

  

 

            JOHN WESLEY - A Igreja 
Anglicana ordenou Wesley ao pastorado em 
1728. Seu estilo de pastoreio influenciou 
profundamente o Cristianismo inglês, onde 
tudo começou, e o norte-americano, no 
século XVIII. O que mais chamava a atenção 
era sua vida piedosa e o seu método de 
estudo bíblico. Gradativamente, as pessoas 
observavam que ele era muito metódico 
e não mudava o seu jeito de ser. Por isso, 
ganhou o apelido de “metodista”. Com o 
tempo, fundou seu próprio movimento 
avivalista, que recebeu o nome oficial de 
Metodista.

 Evangelistas que deram suas vidas como: 
 GURNA VINGRE 
 DANIEL BERGUE
 CHARLES G. FINNEY 
 CHARLES H. SPURGEON
 DWIGHT LYMAN MOODY  
 WILLIAN JOSEPH SEYMOUR.
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DOUTOR E MESTRE
 

                                      

                             É aquele que ensina 
a Palavra de Deus; ele está apto para 
explicá-la com precisão, porque o Senhor 
lhe deu o dom de ensinamento e sabedoria. 
Paulo, além de apóstolo, e pregador, era 
também  constituído doutor  dos gentios II, 
Timoteo1:11. 

Lendo as epístolas de Paulo, nos damos 
conta daquilo que ele ensinava por toda 
a parte, em todas as igrejas.  Quem se 
considera doutor deve ensinar as coisas que 
Paulo ensinava. Paulo, doutor dos Gentios, 
escreveu aos santos de Colossos: 

“Ensinando a todo o homem em toda 
a sabedoria; para que apresentemos 
todo o homem perfeito em Jesus Cristo”, 
Colossenses1:28. 

E nós por estas palavras deduzimos que o 
doutor ensina as igrejas, segundo a sabedoria 
que lhe foi dada, a fim de apresentá-los 
perfeitos em Cristo. Porventura não é 
verdade que também o ministério de doutor 
foi dado por Cristo, para o aperfeiçoamento 
dos santos? Paulo morou em Corinto “um 
ano e seis meses, ensinando entre eles a 
palavra de Deus, Atos 18:11; em Éfeso, pelo 
espaço de três anos, o mesmo apóstolo não 
cessou de admoestar cada um dos santos 
com lágrimas, e quando ele falou aos anciãos 
da igreja de Éfeso”. 

 O ensinamento que um doutor dirige aos 

santos é, algumas vezes, elementar. Quando 
é dirigido aos meninos em Cristo, cristãos 
recém-nascidos no evangelho são diferentes 
de quando é dirigido a crentes maduros; e a 
ministros da Palavra de Deus, em ambos os 
casos, no entanto, o ensinamento é útil. 

Além de Paulo, houve outros, nos seus dias, 
que foram constituídos por Deus doutores, 
e de alguns deles estão mencionados os 
nomes, de fato Lucas escreveu:

“E na igreja que estava em Antioquia 
havia alguns profetas e doutores, a 
saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, 
e Lúcio cireneu, e Manaém, que fora 
criado com Herodes o tetrarca, e Saulo.”                                                                                                                            
Atos 13:1 

Ao realizar a obra do Senhor, não se 
esqueçam desta advertência bíblica, o 
profeta Jeremias escreve:

 “Cuidado para não fazer a obra do 
Senhor relaxadamente. O obreiro precisa 
ser cauteloso, honesto, humilde, e conhecer 
bem a palavra de Deus ser aprovado em 
seu ministério, e que maneja bem a Palavra 
de Deus. Ora, se uma informação errada 
vai trazer sérios problemas para um grupo 
social, imagine o que pode acontecer, no 
sentido espiritual, ensinamentos destorcidos 
da palavra de Deus” - Jeremias 48:10

PASTOR 

É aquele que é encarregado por Deus 
para apascentar e para vigiar o seu rebanho. 
Quanto a respeito a este ministério, é  
necessário dizer  que o ministério de pastor 
é mencionado apenas na carta de Paulo 
aos Efésios. Não há uma só passagem 
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nas Escrituras do novo conserto que diz 
claramente que alguém era pastor de uma 
determinada igreja.  

Como estamos habituados hoje, a ouvir e a 
ver. Segundo as Escrituras do novo conserto, 
as igrejas nos tempos dos apóstolos, eram 
vigiadas e pastoreadas pelos anciãos, em 
outras palavras, em todas as igrejas havia 
vários anciãos; os bispos que cuidavam das 
ovelhas do Senhor. Epístola aos Filipenses: 

Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a 
todos os santos em Cristo Jesus que estão em 
Filipos, com os bispos e diáconos Filipenses 
1:1. Paulo a Timóteo:  

“Não desprezes o dom que há em ti, o qual 
te foi dado por profecia, com a imposição das 
mãos do presbíterio.”

 I Timoteo 4:14;
“Os anciãos que governam bem sejam 

estimados por dignos de duplicada honra, 
especialmente os que trabalham na pregação 
e no ensino.”  

I Timoteo 5:17
“Está alguém entre vós doente? Chame os 

anciãos da igreja, e orem sobre ele, ungido-o 
com azeite em nome do Senhor; e a oração da 
fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; 
e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão 
perdoados” 

Tiago 5:14,15

É UM DEVER O PREPARO PARA O 
EXERCÍCIO PASTORAL

Uma  pena que as convenções não exige 
este preparo. As profissões do mundo para 
exercê-las, tem que ter no mínimo noções de 
conhecimento em relação ao seu trabalho. E 

as que exercem relações humanas como os 
Médicos; Advogados; Professores; todos tem 
que comprovar sua formação, e a preparação 
para o exercício profissional. 

a) Os Médicos fazem residência. A 
residência médica é a prática do serviço 
médico, que o mesmo irá exercer em um 
hospital. Um médico com experiência vai 
atestar se o mesmo está pronto para o 
exercício médico.

b) Os Advogados fazem exame da ordem. 
O bacharel em ciências jurídicas não poderá 
exercer a profissão de advogado se não fazer 
o exame da ordem, a mesma vai dizer se ele 
está pronto para o exercicio de sua profissão.

c) Os Professores fazem estágios super-
visionados. Os professores passam por 
treinamentos, ele é colocado para dar aulas 
aos seus colegas, ou o diretor costuma fazer 
perguntas, testando o seu conhecimentos da  
matéria.

  Depois de cumprir todas as exigências 
somente agora eles estão prontos para 
o exercício da profissão.  E, quanto ao 
ministério pastoral não tem regulamentação. 

Algumas convenções Estaduais têm 
algumas exigências, como ter o ensino médio 
e um curso Teológico, que já   consideramos, 
um   grande avanço administrativo. 

Quanto mais o evangelho se expande, maior 
o crescimento das Igrejas e neste crescimento 
vem, um grupo social mais exigente, como 
Médicos; Advogados; Professores; Juízes; 
Empresários; Militares de alta patente; etc. 
Quando vemos esta personagem introduzida 
no meio da igreja, aí começamos a sentir 
a necessidade de preparar obreiros para 
atender a esta demanda. 
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Por que não começar já?
A sociedade que a igreja está inserida 

neste contexto, é dinâmica e se transforma 
com uma rapidez desesperadora, temos 
que deixar os embaraços que estão nos 
atrapalhando e correr a carreira que nos está 
proposta na vinha do Senhor. Procure tirar 
alguns minutos de seu lazer e das ocupações 
que não fazem parte do seu ministério. 

Dediquem-se em estudar e se preparar 
para este presente século, pois, somente 
alcançarão vitória os competentes, que 
desempenham o seu trabalho com firmeza e 
sabedoria.

O preparo do obreiro está intrinsecamente 
ligado ao aspecto espiritual e intelectual, o 
apóstolo São Pedro procurou enfatizar em 
sua segunda carta:

“Porém, continuem a crescer na graça e no 
conhecimento de nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo, glória a ele para sempre.” II 
Pedro 3:18

O SIGNIFICADO DO 
CRESCIMENTO ESPIRITUAL. 

Este crescimento é importante para 
o desenvolvimento do nosso ministério 
pastoral, não depende do intelectual, nem 
da sabedoria humana, nem acadêmica ou 
cientifica; porém, de uma vida de jejum, oração, 
consagração, etc. Entretanto, o cuidado 
neste crescimento é sumamente importante, 
para não crescemos demasiadamente neste 
aspecto e, ocorrermos em um  fanatismo 
religioso. 

Se desejar exercer um ministério próspero 
e consistente, não esqueça de que em nossa 

formação intelectual deve sempre estar 
presente em primeiro lugar a humildade e o 
comportamento cristão.  

Para garantir um crescimento seguro, 
depende de: uma boa leitura e meditação da 
Palavra, leitura de bons livros, estar presente 
nos estudos bíblicos, fazer um curso 
Teológico básico, cursos avançados como 
Faculdades Teológicas e escolher cursos 
seculares que tenham aproveitamento em 
seu ministério, o cuidado é não transformar 
este conhecimento em um formalismo 
religioso e frieza espiritual.

FAZER A OBRA DO SENHOR. 

É missão do Pastor e seus auxiliares. É 
importante estar consciente de que não 
basta ter boas intenções e zelo pela obra do 
Senhor,

a) Ele deve dar o melhor de si; 
b) O melhor de seus talentos; 
c) O melhor dos seus interesses e,
d) O melhor de sua inteligência.  
Mas acima de tudo, cabe a ele realizar a 

obra do Senhor com alegria. Não por força 
e nem por violência nem contendo domínio, 
mas de ânimo pronto: 

“Vamos nos dedicar mais e mais ao 
Senhor! Tão certo como nasce o sol, ele virá 
nos ajudar; virá tão certamente como vem 
as chuvas da primavera que regam a terra”.  
Oséias 6:.3

Lembre-se sempre desta assertiva: 
ninguém é dono da verdade! Isso vale dizer 
que ninguém aqui neste mundo sabe tudo 
acerca da Palavra de Deus. 

Eis aí a razão de estarmos constantemente 
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em contato com a mesma, Salmo 1:2 - “Antes, 
tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei 
medita de dia e de noite”.

Ex.: “Quanto melhor afinado estiver o 
instrumento, mais suave será a música e mais 
harmonia ele produzirá”. Assim acontece com 
o pastor e o obreiro cristão. Quanto melhor 
ele expressar as suas palavras, mais valerá a 
pena ouvir sua mensagem. 

INSTRUMENTO

As pessoas que não podem exercer o 
Ministério

Em Levítico 21, trata a exigência para 
ocupação do cargo de sacerdote e das 
condições para servir ao Senhor no altar 
e oferecer sacrifício santo. Assim como 
os animais oferecidos em sacrifícios não 
deviam possuir qualquer deformidade física, 
os sacerdotes que ofereciam, também não 
podiam ter imperfeições físicas! Nenhuma 
em seus corpos.  Levítico 21:17-20, trata dos 
defeitos fisicos impeditivos de ocupação no 
serviço do  Senhor e no ministério sacerdotal. 

Tais imperfeições referem-se à deficiência 
ou excessos, como por exemplo: possuir 
seis dedos nos pés ou na mão. O ministério 
sacerdotal no Antigo Testamento e suas 
comparações em relação ao exercício do 
ministério pastoral no Novo Testamento.

 “É, portanto, necessário que o ministro 
cuide bem de seu próprio corpo, pois o 
Espírito Santo usa-o como santuário seu”.

I Corintios 6:19,20.
Versículo 17: “Fala a Arão dizendo: 

ninguém da tua semente, nas suas gerações, 
em quem houver alguma falta, se chegará a 

oferecer o pão de seu Deus”.
Versículo 18: “Nenhum homem que tiver 

deformidade, ex: cego, coxo, nariz chato ou 
membro demasiadamente compridos”.

Versículo 19: “Falar de pés quebrados falta 
de firmeza no andar não tem equilíbrio nem 
segurança. Mãos quebradas. São os inativos 
na obra do Senhor”. Não contribuem; nada 
fazem em prol do Reino de Deus; não ajudam 
e, muitas vezes, são poblemáticos em suas 
ações.

Versículo 20: Aqui estão cinco defeitos a 
serem vistos, os quais são:

Corcundas. No serviço espiritual eles não 
consegue olhar para cima, nem em direção 
correta. Somente olham para coisas terrenas, 
para baixo.

Os Anões. São os que não cresceram 
convenientemente, e no serviço espiritual 
não consegue desenvolver, pois não 
possui estatura conveniente e nem estão 
interessado no conhecimento da palavra de 
Deus, II Pedro 3:18. 

Belida nos olhos. Os que possuem esta 
enfermidade não conseguem ver o amanhã 
que vai pouco a pouco enfraquecendo a 
visão; vista curta! Só enxerga o que está 
perto e o que se chama hoje. 

Sarna. Os que possuem sarna 
espiritual,Judas 16-19. Doença altamente 
contagiosa, são os fofoqueiros mexeriqueiros, 
falsos, são como lançadeiras não param, 
ficam prá lá e prá cá.

Impinge. Os que possuem impige espiritual. 
É um mal estético, representa os impuros de 
mente e de coração. 

Testículo quebrado. Os que possuem 
quebradura em sua vida espiritual. A exclusão 
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dos castrados era um protesto contra certos 
costumes pagãos, impedindo que entrasse na 
Comunidade de Israel, o grande problema é 
que este também não pode gerar filhos, que 
é o maior serviço de obreiro. Além disso a 
quebradura fala dos defeitos ocultos na vida 
do obreiros, são rupturas internas, Hebreus 
12:12,13.

Dos 3.930 personagens mencionados 
na Bíblia Sagrada, encontramos Arquipo, 
no Latim significa “domador de cavalo”. 
Provavelmente filho do casal Filemon e 
Áfia, Filemom 2. Um obreiro da Igreja de 
Colosso, Filipenses 2:25, auxiliar da Epafras 
ou Epafrodito, praticamente, um obreiro 
comum, anônimo.

Que Deus coloque homens cheios de 
virtudes e graças de Deus para dirigir nossas 
Igreja neste século  vinte e um;  homens 
de aparência e virtudes internas, não 
aproveitadores de oportunidade que, quando 
alguém cochila aproveita para entrar. Eu já 
separei alguns Pastores em meu ministério 
acertei e errei nas separações. 

Pessoas que se aproximam de você 
mostrando que é seu amigo,  fala de chamada 
e que na verdade ele quer ser mesmo Pastor 
ou ter o título, pois para ser Pastor tem 
que ser escolhido por Deus este dá certo e 
prospera no ministério. 

Quanto aos que usam de engano diz a 
Palavra de Deus, este não prosperará, vem 
aquela sitação Biblica, estes não tiveram 
sorte neste ministério.

Em Mateus 4:12a,22, Jesus estava 
montando sua equipe, na região da Galiléia. 
Ele precisava de bons companheiros para a 
jornada que iniciava logo após a prisão de 

João Batista. 
Uma boa equipe não é tão fácil de ser 

escolhida, envolve vários quesitos: ser 
honesto, ser competente, ser humilde e ter 
amor pelo que faz. Simão Pedro e André 
foram chamados quando estavam pescando 
com rede. Mas, Tiago e João foram chamados 
quando estavam com o barco na praia. Eles 
não estavam pescando. 

Estavam consertando suas redes: 
costurando-as, reparando-as, tirando 
os buracos que comprometiam a pesca, 
invalidando horas inteiras de pescaria. O 
objetivo do conserto era no sentido de 
evitar a evasão de peixes que aquelas redes 
haveriam de recolher.

A hora era propícia, os ventos favoráveise 
tudo recomendava que eles fossem pescar, 
porém, Tiago e João acharam que o melhor 
seria parar um pouco o trabalho, mesmo 
compromentendo o horário, mas acharam 
melhor parar e consertar primeiro as suas 
redes, evitando assim as perdas de peixes.

PENSEMOS EM NOSSAS REDES

Nas redes com que estamos pescando 
hoje. Elas estão bem, não estão estragadas? 
Se consertarmos a rede muitas frustrações 
seriam evitadas, se parássemos um 
pouco nossas atividades febris e intensas, 
fizéssemos uma avaliação do que estamos 
fazendo na presença de Deus, como obreiro 
da sua seara evitaríamos muitos desperdiços. 

Se você é Pastor de uma Igreja já parou 
para ver quantas pessoas você está perdendo 
do rebanho?  Ou você não está preocupado 
com o crescimento da Igreja?
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Temos adolecentes e jovens em nossas 
mãos e é importante termos cuidado para 
não perdemos. Deus nos chamou para seu 
Ministério, nos vocacionou, entregou uma 
Igreja em nossas mãos, deu-nos um cajado 
para guiar o rebanho, por isso tenhamos o 
cuidado de não perdermos tudo que Deus 
nos confiou em seu santo Ministério, pois 
Ele pode tomar sua Igreja, tirar seu cajado e 
dar a outro.

É bom saber se nosso Ministério está sendo 
infrutífero, pois  quando isso acontece é bom 
ver se as redes não estão esfarrapadas ou 
furadas, por onde os peixes estão escapando. 

É interesante ver como vai o nosso 
Ministério, como estamos agindo na Igreja, 
como temos tratados nossos obreiros, pois 
quando as negativas acontecem vem de um 
trabalho não coordenado. Fazemos tudo 
apressadamente; vivemos preocupados com 
estatística; vivemos cansados; pertencemos 
a uma geração angustiada e estafada. 

Muitos obreiros já perderam a alegria da 
vida cristã, outros perderam o prazer de orar, 
de evangelizar e mesmo na Igreja vão quando 
querem.

“Bom seria se aproveitássemos a leitura 
deste artigo, para consertar as nossas redes. 
Para os desafios que nos esperam nestes 
novos tempos de transformação que estão 
ocorrendo em todas as partes do mundo, 
Deus está querendo homens cheios do 
Espirito Santo para conduzir seu rebanho 
nesta última hora”.

Que nossas redes sejam incorruptíveis, sem 
mancha e sem mácula, estamos mencionando 
a rede dos votos que assumimos com Deus 
quando o aceitamos como nosso Senhor e 

Salvador.
Também quando formos chamados para 

o seu Santo Ministério. Tenhamos o cuidado 
para não nos esquecermos dos nossos 
compromissos com Ele. Ninguém é obrigado 
prometer nada, mas quando prometer, 
procure cumprir...

 “Quando a Deus fizeres algum voto, não 
tarde em cumprirem. Melhor é que não votes 
do que votares e não cumprires”. Eclesiastes 
5:4,5 

AS REDES QUE PRECISAM DE 
CONSERTOS URGENTES:

A rede da Oração, é uma vida de Comunhão 
com Deus;

A rede da Meditação diária da Palavra de 
Deus; 

A rede da nossa Paixão pelas almas sem 
Cristo e sem esperança; 

A rede do Altar doméstico que se 
transformou em ruínas; 

A rede das Boas obras, Tiago 2:26; Galatas 
6:9,10 vida santificação;

A rede da Vida cristã empobrecida, onde 
Deus perdeu o lugar;

A rede da evangelização que foi esquecida 
e desprezada;

A rede do Ministério consagrado e perfeito 
para serviço do senhor;

A rede do Dízimos muitos não o fazem;
A rede da Familia, que perdeu a comunhão 

e paz no Lar.

Façamos como os filhos de Zebedeu: 
“vamos parar um pouco e consertar as nossas 
redes”. Cumpra o ministério que recebeste 
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do Senhor! Se ensinar tenha dedicação ao 
ensino; se pastorear cuide do rebanho do 
Senhor.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intenção foi a mais simples que possa 
imaginar, foi com o objetivo simplesmente 
de colaborar este conhecimento tendo em 
vista as minhas aulas ministradas na Faetel, 
onde tenho sido questionado quando falo 
deste assunto. É sempre a mesma pergunta: 
“Por que estes assuntos não são tratados 
nas Escolas Bíblicas? - Pois é de grande 
necessidade o conhecimentos destes 
assuntos para os Pastores e obreiros em 
geral, pois a Psicologia trata do emocional 
do indivíduo, a Filosofia da Razão, a Bioética 
da vida e da moral, e a Homilética do 
comportamento do pregador. São assuntos 
do dia a dia dos obreiros. 
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ACONSELHAMENTO CRISTÃO NA CAPELANIA 
HOSPITALAR
RESUMO:   Aconselhamento é a arte de ajudar as pessoas a resolverem seus problemas e 
conflitos. Já no enfoque cristão é a capacidade de falar, ouvir orientar e acreditar sempre na 
possibilidade de mudanças comportamentais, crescimento desenvolvimento e maturidade, 
visando no indivíduo capacidade e potencialidade para que os mesmos possam encontrar 
meios e soluções para resolver seus problemas e conflitos.
Sendo responsabilidade do cristão, sondando, conhecendo e conduzindo em busca de 
cura, libertação e crescimento espiritual, o serviço de capelania consiste na prestação 
de ações voluntarias a pessoa hospitalizada ou não compartilhando a fé por meio do 
trabalho humanitário de solidariedade apoio espiritual, emocional, recreativo, educacional 
e permitindo levar esperança, acolhimento, conforto, auxiliando o enfermo a lidar com a 
doença, a engajar-se ao tratamento médico indicado, e até mesmo enfrentar o luto, vale 
ressaltar que não deve ser considerada ativismo religioso mas sim a consideração as muitas 
crenças existentes.

Palavras-chave:  Aconselhamento; Cristão; Capelania.
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INTRODUÇÃO

A motivação para realização 
do presente artigo surgiu ao 
me deparar com um caso de 
enfermidade na minha família. 
Nessas ocasiões, a pessoa 

torna-se vulnerável e fragilizada; a ansiedade 
e o medo tomam conta de sua mente, seu 
baixo autoestima faz com que seja dominada 
pela doença e, em meio a dor, exprime na 
face a expressão de sua aflição, na busca por 
um consolo, por uma palavra de esperança ou 
por um caminho que a possa conduzir ao fim 
de seu sofrimento. São esses momentos em 
que a presença de alguém com uma palavra 
de conforto e solidariedade, com um ato 
de amor e o cuidado de Deus pode auxiliar 
o enfermo a reagir e sair do seu estado de 
prostração e ajudar a ele e sua família a 
enfrentar a enfermidade com mais ânimo. 
Ao vivenciar essa experiência tão dolorosa e 
angustiante em minha vida, me fez sentir de 
perto a importância desse apoio.

Em junho 2012 eu e minha família 
passamos por um período desesperador com 
meu filho João Lucas que foi acometido por 
uma doença rara por nome de Aplasia de 
Medula Óssea.  Na época morávamos em 
Cerejeiras/RO, e como não havia tratamento 
para ele em nosso Estado, fomos enviados 
para Jundiaí, São Paulo, onde residimos por 
três anos e tivemos que nos adaptar e viver 
um dia de cada vez, sem saber ao certo o que 
poderia acontecer. Conforme os dias iam 
passando percebíamos o agir de Deus em 
cada momento e detalhe dos acontecimentos 
ao nosso redor. Longe da minha casa, dos 

familiares e recebendo a visita do meu 
esposo a cada quinze dias - pois era o único 
que estava empregado, não podia contar 
com a presença deles nas horas angustiantes 
que estava passando. Muitas vezes me sentia 
sem forças para lutar. Foi então que conheci 
a equipe de visitação e aconselhamento 
cristão coordenado pelo pastor Francisco 
acompanhado de uma equipe de mulheres 
cristãs. Através deles recebíamos o apoio, 
acolhimento e os conselhos que fortaleciam 
a mim, a meu esposo quando estava 
conosco, mas principalmente o João Lucas 
que passava pela doença, que até então 
pela medicina dificilmente seria curado 
daquela enfermidade sem sequelas ou até 
mesmo poderia vir a óbito. Mas mal sabiam 
os médicos que o Deus que eu sirvo e creio 
faz o impossível acontecer, pois assim diz 
as Escrituras: “E esta é a confiança que 
temos nele: que, se pedirmos alguma coisa, 
segundo a sua vontade, ele nos ouve” (II 
João 5.14). É baseado em experiências 
vividas e outros relatos observados por mim 
dentro de um hospital, que procuro mostrar 
a importância do Aconselhamento Cristão 
e a Capelania Hospitalar para pacientes e 
famílias. O Aconselhamento na Capelania 
Hospitalar tem essa função: de levar ao 
acamado a esperança e o conforto espiritual 
no Senhor Jesus que liberta, consola e salva, 
fortalecendo sua fé em Deus. Neste sentido 
a Lei de n° 9.982/00, de 14 de julho de 2000, 
dispõe sobre a prestação de assistência 
religiosa nas entidades hospitalares públicas 
e privadas, bem como nos estabelecimentos 
prisionais civis e militares, assegurando 
o Art. 1° que: “Aos religiosos de todas 
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as confissões assegura-se o acesso aos 
hospitais da rede pública ou privada, bem 
como aos estabelecimentos prisionais civis 
ou militares, para dar atendimento religioso 
aos internados, desde que em comum acordo 
com estes, ou com seus familiares no caso de 
doentes que já não mais estejam no gozo de 
suas faculdades mentais”. 

FUNDAMENTOS DO 
ACONSELHAMENTO CRISTÃO E 
DA CAPELANIA HOSPITALAR

Os Fundamentos e Teorias do 
Aconselhamento Cristão

O Aconselhamento Cristão tem a finalidade 
de ajudar as pessoas a resolverem os seus 
problemas e conflitos internos, orientando-
os nas decisões difíceis, e fortalecendo-
os para continuarem tendo esperança e fé 
para enfrentarem as adversidades da vida, 
sempre aplicando as Escrituras Sagradas 
“pois tudo o que foi escrito no passado, 
foi escrito para nos ensinar, de forma que, 
por meio da perseverança e do bom ânimo 
procedentes das Escrituras, mantenhamos a 
nossa esperança” (Rm 15.4). Quando Paulo e 
Barnabé chegaram a sinagoga de Antioquia da 
Pisídia, foram convidados a dar uma palavra 
de consolação para o povo (At 13.15). É 
importante que entendamos que aconselhar 
é ver no outro a potencialidade, capacidade 
para que elas possam encontrar equilíbrio 
próprio para resolver seus conflitos.

 O conselheiro deve assistir as pessoas em 
suas necessidades emocionais e psicológica; 

dar estimulo e orientações ao aconselhado 
e mostrar o caminho para alcançar a fé e o 
amor em Cristo Jesus, sempre firmado na 
Palavra de Deus, pois “nós que somos fortes 
devemos suportar as fraquezas dos fracos 
e não agradar a nós mesmos (Rm 15.1). 
A Palavra é a âncora da nossa esperança, 
o ânimo da nossa paciência e o consolo 
da nossa alma e o próprio Espirito Santo 
é o nosso Consolador, que nos levanta e 
fortalece quando estamos fracos. Entende-
se que todo cristão deve ter uma palavra 
de aconselhamento, ou seja, aconselhar 
costuma-se fazer parte na vida de todo cristão. 
Conforme Provérbios 15.22 “Onde não há 
conselho os projetos saem vãos, mas, com 
a multidão de conselheiros, se confirmarão. 
O ministério de pastor fica incompleto sem 
atividade de aconselhamento, porque o 
pastor é aquele que cuida das ovelhas no 
sentido de protegê-las e restaurá-las. Logo, 
essa atividade pastoral de aconselhar pode 
ser expandida e levada para fora da Igreja 
para auxiliar aqueles que necessitam de uma 
palavra de conforto e socorro espiritual. Esta 
é uma área mais especializada para o pastor 
que dedica uma grande parte de sua vida 
para ajudar as pessoas quer seja individual, 
ou em famílias ou grupos que passam por 
opressão ou crises na vida. Esse é o papel do 
Aconselhamento Cristão.

OS FUNDAMENTOS DA 
CAPELANIA HOSPITALAR 

Quando começamos a pesquisar, 
minuciosamente, sobre a Capelania, 
observamos que em tempos remotos já se 
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praticava medicina acompanhada da religião. 
Em um documento do Ministério da Saúde 
(Brasil, 1965, p. 29) relata que 

Nos tempos remotos e mesmo depois do 
Cristianismo a prática da medicina fundia-
se com a prática religiosa. Ocorreu esta 
circunstância com o paganismo; o politeísmo; 
o budismo, fundado no VI século antes de 
Cristo; o cristianismo; o maometanismo. Os 
hospitais confundiam-se com os santuários 
que se erigiam na vizinhança dos mosteiros 
sob inspiração e direção religiosa. As seitas 
religiosas determinavam que, ao lado da 
igreja, das habitações de comunidades 
religiosas, se construíssem enfermarias ou 
organizações de assistência aos enfermos.

Podemos observar que a religião sempre 
esteve ligada a prática da medicina. E isso 
não aconteceu apenas no Cristianismo, mas 
também no budismo, no paganismo, no 
muçulmanismo e, ainda podemos destacar 
a preocupação das religiões em determinar 
construções de enfermarias ou organizações 
de assistências ao enfermo. Ainda segundo 
o Ministério da Saúde (Brasil, 1965, p. 
29) o próprio Constantino determinou 
a construção de hospitais cristãos para 
atender todas as classes de desprovidos que 
estivessem próximos às suas paróquias. Seu 
decreto, 

Em 335 depois de Cristo, fechou as 
Asclepiéia e estimulou a criação dos 
hospitais cristãos que durante o IV e V 
séculos. Surgiram tais organizações cristãs 
no Oriente, de onde se transportaram 
para Roma. Em Constantinopla surgiu um 
hospital cristão. Sampron e Eubule, ricos e 
piedosos habitantes de Bizâncio, fundaram 

um hospital, cada um, ao tempo do reinado 
de Constantino.

O que a história nos ensina é que a 
medicina sempre esteve ligada com a 
religião. Atentamos para o que os Cruzados 
fizeram: a Ordem de São João erigiu na terra 
santa um hospital de 2.000 leitos, em 1099; 
a ordem do Espírito Santo abriu um hospital 
com esse nome aprovado pelo papa em 
1198 e exerceu grande atividade em toda a 
Europa, onde estabeleceu 900 hospitais em 
dois séculos (Ministério da Saúde - Brasil, 
1965, p. 31).

No Brasil, o oficio de Capelania começou 
na área Militar, em 1858, com o nome de 
Repartição Eclesiástica. Evidentemente só 
com a igreja. O serviço foi abolido em1899. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, 
o serviço foi restabelecido com o nome de 
Assistência Religiosa das Forças Armadas. Na 
mesma época foi criada também a Capelania 
Evangélica para assegurar a presença de 
Capelães Evangélicos na FEB. Observamos 
que as comunidades organizadas anteriores 
deveriam prestar assistências espirituais e 
materiais aos doentes, trazendo sentido à 
vida, a doença e a morte.

Sabendo que a história é dinâmica e não 
para, o momento presente é uma sequência 
do passado. Essa assistência, hoje, recebe 
o nome de Capelania. E, para que serve a 
Capelania? Ela serve para dar assistência 
espiritual aos que estão experimentando 
dor, sofrimento, enfermidades, deformação 
física, tanto espiritual como a separação de 
seus familiares. A Capelania dá assistência 
nos Hospitais, Presídios e Asilos, levando 
de forma sobrenatural a viva esperança 
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da Escritura Sagrada aos necessitados, 
assim como transmite o conhecimento da 
verdadeira fé em Jesus Cristo, para que 
os visitados sintam a alegria do Espirito 
Santo. Podemos inferir, pelas palavras do 
apóstolo Pedro, que fazer Capelania é se 
doar com amor e levar alegria e esperança 
aos pacientes enfermos, fortalecendo-os na 
fé cristã (I Pe 1.3).  A Lei de n°9.982 de 14 de 
julho de 2000, dispõe  

Art. 1º: Aos religiosos de todas as 
confissões assegura-se o acesso aos 
hospitais da rede pública ou privada, bem 
como aos estabelecimentos prisionais civis 
ou militares, para dar atendimento religioso 
aos internados, desde que em comum acordo 
com estes, ou com seus familiares no caso de 
doentes que já não mais estejam no gozo de 
suas faculdades mentais. 

Parágrafo único. (VETADO) 
     Art. 2º. Os religiosos chamados a prestar 

assistência nas entidades definidas no art. 
1º deverão, em suas atividades, acatar as 
determinações legais e normas internas de 
cada instituição hospitalar ou penal, a fim de 
não pôr em risco as condições do paciente 
ou a segurança do ambiente hospitalar ou 
prisional. 

Observamos na Lei citada acima que está 
garantido aos religiosos de todas as confissões 
o livre acesso aos hospitais da rede pública 
e privada; assim como os estabelecimentos 
prisionais civis ou militares. Também assegura 
que os religiosos devem acatar as normas 
legais e regulamentos internos de cada 
instituição hospitalar, militar ou prisional, 
com a finalidade de cuidar das condições do 
paciente ou manter a segurança do ambiente 

militar ou prisional.  
A doença e o ambiente hospitalar concebem 

para o enfermo uma série de acometimentos 
estranhos, que geram consternações, receios 
e perda do próprio controle (AITKEN, 2005). 
Como cada pessoa possui um grau diferente 
de enfrentamento, a reação será, em alguns 
casos, decisivo no processo de melhoria e 
reabilitação ou morte e falência. Os serviços 
da Capelania Hospitalar auxiliam os menos 
favorecidos emocionalmente a enfrentar 
melhor suas perdas e a desenvolver a 
esperança em Deus. Portanto, a Capelania 
no âmbito hospitalar tem objetivo de visitar 
os acamados, dar apoio e aconselhar. Nesses 
últimos tempos encontra-se barreiras 
para desenvolver o trabalho, originado 
pelo progresso científico e tecnológico da 
medicina e observamos que o que mais se 
aproxima dos acamados são as máquinas e os 
aparelhos. Mas, com o surgimento de várias 
enfermidades incuráveis, esse desafio vem 
sendo quebrado pelo serviço de Capelania 
Hospitalar, que consiste nas prestações de 
serviço voluntários a pacientes internados. 
Nesse sentido o visitador tem contribuído, 
com sua ajuda totalmente voluntária, 
prestando assistência espiritual, emocional 
e educacional aos pacientes, levando 
esperança e conforto e auxiliando o enfermo 
a lidar com a enfermidade que, em muitos 
casos, surpreendem a medicina no sentido de 
o paciente ser curado pelo poder da oração. A 
Capelania Hospitalar trata-se de um trabalho 
humanitário, desenvolvido voluntariamente 
por pessoas capacitadas a ouvir e oferecer 
amor, compreensão, conforto e esperança 
aos doentes, seus familiares e até mesmo 
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aos próprios profissionais de saúde, que 
não deixam de enfrentar, no dia a dia, seus 
dramas pessoais. Esse é o esforço requerido 
da parte daquele que se dispõe a fazer essa 
obra, doando-se com amor no trabalho que 
lhe foi imposto. O amor é um dos atributos 
mais característicos da vida de quem pratica 
o trabalho de Aconselhamento cristão na 
Capelania. 

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quero aqui expressar a necessidade do 
Aconselhamento Cristão nas visitas aos 
hospitais para aqueles que estão enfermos 
ou até mesmo sem esperança de continuar 
a luta pela vida. Digo isso pelo fato de eu e 
minha família ter passado por uma situação 
que quase nos levou a perder as esperanças, 
se não fosse pela fé e força que encontramos 
em Deus. Cada dia que vivenciamos foi uma 
prova difícil, mas com o apoio do grupo de 
Capelania, que nos auxiliou constantemente, 
enfrentamos os momentos sombrios e sem 
esperanças da enfermidade que meu filho 
João Lucas estava acometido, com mais força. 
Foi nesse momento de socorro emocional e 
consolo espiritual proporcionado a mim e 
a minha família que senti a necessidade de 
estar junto com aquele grupo liderado pelo 
pastor Francisco, era ele quem aconselhava, 
para, também, ajudá-los no trabalho de 
visitação. A história que aconteceu conosco 
foi o seguinte: em julho de 2012 meu filho 
foi diagnosticado com uma doença por 
nome de aplasia de medula óssea; nessa 
época morávamos na cidade de Cerejeiras, 
Rondônia. Por causa da doença rara, meu filho 

foi transferido para Cuiabá, Mato Grosso. 
Infelizmente, pela raridade da doença, 
Cuiabá não tinha tratamento. Segundo disse 
a Dra. Sueli, poderia não ter tratamento em 
SP, mas nos informou que, se um dos irmãos 
fosse compatível poderia ser o doador da 
medula óssea. Foi realizado os exames, e não 
encontramos nenhum doador compatível na 
família. Procuramos um doador no banco de 
medulas no Brasil e fora do pais, mas também 
não foi encontrado um doador compatível. 
No Brasil há dificuldade para conseguir 
doador pela falta de conhecimento das 
pessoas sobre essas doenças raras e por ser 
pouco divulgada. Existe a falta de incentivo 
por parte dos governantes para campanhas, 
e não há um trabalho totalmente voltado 
para essa área. Mas, mesmo sabendo das 
dificuldades não desistimos, continuamos 
nossa busca junto com ao Rereme que é o 
banco de medula óssea, pois o doador teria 
que ser 100% compatível com a do meu 
filho. Essa doença diagnosticada é a pior que 
existe, Aplasia de Medula Óssea Severa. Logo 
após a orientação da Dra. Sueli partimos para 
SP, especificamente para a cidade de Jundiaí, 
onde ficou em tratamento de 2012 a 2015. 
Foi lá que encontramos um tratamento que 
estava em experiência, para um tipo de 
Aplasia, sem certeza de cura, que diferia um 
pouco da enfermidade do João Lucas. Meu 
filho recebeu a cura, mas o doador foi Jesus 
que agiu na medicação e assim a medula 
voltou a funcionar. Tivemos muita ajuda 
espiritual através de campanhas de oração de 
várias denominações. O Hospital Grendacc 
nos recebeu e sempre nos ajudou em todos 
os sentidos que precisamos. Conseguimos 
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vencer, Graças a Deus! Para resumir, nesse 
ano de 2018 voltamos ao hospital para 
consulta de rotina que, desde 2016 ficou 
sendo uma vez por ano. Fizemos os exames 
necessários e aguardamos os resultados. 
A Dra. Tatiane M. Leão analisou os exames 
e nos deu uma maravilhosa, que a medula 
do João estava funcionando normalmente, 
quero dizer 100%, ficou totalmente curado, 
e sem sequela. Toda Honra e Glória devo 
ao meu Deus que é fiel e faz o impossível 
acontecer. 

Quem quer fazer parte do Aconselhamento 
Cristão Hospitalar para visitar e ajudar os 
doentes devem saber que Deus se importa 
com o corpo físico. O homem não é somente 
alma ou espirito, o homem tem corpo. E este 
corpo necessita de cuidados especiais. Nem 
todas doenças são oriundas de demônios ou 
poderes espirituais. Existe vírus e bactérias 
que acometem também os servos de Deus, 
e a enfermidade não é uma questão de falta 
de fé ou interferência espiritual. O visitador 
precisa entender que adoecer faz parte da 
vida. A humanidade continua padecendo 
de males hediondos, possíveis de serem 
evitados. Mas, nem sempre isso acontece. 
Adoecemos contra nossa vontade e planos. 
Não planejamos ficar doentes. Diante disso, 
quem se propõe a trabalhar com pessoas que 
estão sofrendo, precisa ter no mínimo um 
pouco de equilíbrio emocional e espiritual 
e conhecimento bíblico claro e saudável 
sobre a participação e presença de Deus 
no sofrimento humano. Quando sofremos, 
Deus não nos abandona, nem tão pouco está 
nos castigando, mas sim, passando conosco 
pelo vale árido, transformando-o num vale 

florido da Sua presença. O escritor cristão 
C.S Lewis disse: “Tente excluir a possibilidade 
do sofrimento que a ordem da natureza e a 
existência do livre-arbítrio que envolvem, e 
descobrirá que exclui a própria existência”. 
Deus é Deus presente em toda e qualquer 
situação de nossas vidas. O cristão que quer 
fazer parte da equipe de Aconselhamento 
nas visitas da Capelania precisa ter esse 
entendimento e passá-lo ao que está sendo 
visitado, pois ele está desempenhando o 
papel de conselheiro nesse momento. O 
paciente pode ter pecado não confessado, 
uma atitude amarga ou rebelde contra Deus, 
algum ressentimento contra alguém, uma 
atitude queixosa. Por isso, a abordagem deve 
ser sempre de modo alegre e descontraído. 
Os cristãos componentes da Capelania 
devem ter experiência pessoal de conversão 
com Jesus e ser motivado por amor a Jesus 
e seu alvo deve ser as almas enfermas, além 
de uma sabedoria e humildade para saber 
que não somos melhores que ninguém. O 
psiquiatra cristão John White disse: “Deus 
ainda cura milagrosamente, mas nem sempre, 
nem é necessariamente a nossa fé que 
decide a questão, mas sim os seus propósitos 
maiores”. É preciso conhecer a soberania de 
Deus. Ele é Senhor de tudo, nada acontece 
sem que ele permita porque ele é Senhor de 
toda a vida. 

Finalizo aqui meu trabalho com a 
mensagem que Jesus nos deixou: “Não são 
os que tem saúde que precisam de médicos, 
mas sim os doentes. Eu não vim chamar 
justos, mas pecadores ao arrependimento” 
(Lucas 5.31,32).
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MULHER: A QUESTÃO DO EMPODERAMENTO A 
SUA ASCENSÃO NO AMBIENTE RELIGIOSO
RESUMO:   Este trabalho é resultado de algumas inquietações acerca da mulher na 
contemporaneidade, seu empoderamento, sua ascensão, bem como o ambiente religioso 
o qual está inserida. O objetivo é abordar de maneira sucinta, a trajetória das mulheres 
em algumas épocas e os desdobramentos para que na conjuntura atual, ela recebesse o 
reconhecimento de sua capacidade intelectual, igualitária ao homem. Para tanto, partiu da 
proposta bíblica de criação da mulher – desde a sua gênese à atualidade; Traz também, a 
visão e proposta da ONU para o empoderamento das mulheres e o trabalho delas e no 
último tópico, o trabalho da mesma no ambiente religioso. No último tópico, abre-se uma 
epigrafe para  apresentar o trabalho desenvolvido por uma instituição religiosa no Brasil, 
que demonstra ações exitosas e inovadoras realizados em prol e por meio delas. Conclui-
se que, a busca pelo reconhecimento do trabalho e poder das mulheres é contínua. Porém, 
mais que reconhecimento, está o legado positivo que essas mulheres querem deixar para as 
próximas gerações. 

Palavras-chave:  Mulheres; Empoderamento; Trabalho; Religião.
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INTRODUÇÃO

Para uma abordagem criteriosa 
do assunto em pauta, fizemos 
uma busca sobre a trajetória 
percorrida pelas mulheres, nos 
diversos períodos da historias, a 

fim de justificar os motivos pelos quais elas se 
encontram no topo das grandes discussões. 
Um fato não se pode ignorar que a mesma 
foi dotada de particularidades singulares 
essenciais para a continuidade da espécie 
humana e a sua sustentabilidade.

Se antes ela era vista apenas como 
responsável pelos afazeres domésticos, 
cuidado com os filhos e as demais atribuições 
do mesmo seguimento, na atual conjuntura, 
funções mais complexas e numerosas 
tornaram-se cotidianas em suas vidas.

Nesta perspectiva, percebe-se que, o 
próprio Estado, antes resistente em conceber 
a mulher como um ser de igual forma capaz 
de desempenhar funções importantes nas 
diversas esferas do poder, permite que 
ela ocupe o lugar antes ocupado apenas e 
somente pelos homens. Nesta mesma quebra 
de paradigma, estão alguns seguimentos 
religiosos, que por muitos anos, resistiu ao 
trabalho feminino, declinando-se a ideia de 
que o trabalho da mulher é tão necessário, 
quanto aos dos varões.

Contudo, ainda são comuns os 
parâmetros sustentados por discursos e 
práticas que demonstram o quanto os ideais 
“masculinizados” continuam soando aos 
nossos ouvidos e visíveis aos olhos como 
que num engessamento sem fim. Por conta 
disso, existe uma busca desenfreada para o 

reconhecimento da importância da mulher, 
confirmando a sua importância nas esferas 
sociais, políticas, econômicas e religiosas.

DA GÊNESE A ATUALIDADE
Tomando como base os escritos do 

Genesis Bíblico, a discussão sobre o gênero 
humano (masculino e feminino), pautariam 
no relato da criação dos gêneros, neste 
caso, Adão e Eva, figuras aceitas pelos que 
acreditam no Criacionismo, como as mais 
belas criações de Deus. Ao perceber que o 
gênero masculino, sentia-se só e, portanto, 
solitário, e que as demais criações possuíam 
uma companhia, preocupou-se em criar uma 
“adjutora idônea” (Gn. 2.18) para ser sua 
companhia.  “Depois o SENHOR disse: — 
Não é bom que o homem viva sozinho. Vou 
fazer para ele alguém que o ajude como se 
fosse a sua outra metade”(NTLH).

De acordo com os registros do Gênese 
sobre da criação da mulher, ela fora 
concebida com a proposta do próprio Criador 
em  estabelece-la como igual ao homem, 
ou seja, que ambos se completassem. Pois 
bem, se esta foi à proposta de criação da 
mulher, a mesma teria se perdido com o 
passar dos tempos e se transformado em 
algo insignificante, pois é assim que muitos 
as veem e mais, muitas mulheres se sentem.

Pois bem, sabe-se que algumas religiões 
discriminam as mulheres, e as subjugam de 
tal modo que na sua maioria, jamais teriam 
qualquer chance de se defender. Muito 
menos, de querer lutar para modificar a 
sua realidade, pois já a tem como certa. 
Interessante é que, quando se pesquisa 
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sobre Jesus Cristo e seu relacionamento 
com as mulheres, verifica-se que as mesmas 
foram tratadas com honra, como no caso 
da mulher do vaso de alabastro que ungira 
seus pés ou a mulher apanhada em adultério 
registrada no Evangelho de João (12.3 e 8.4). 
Esse personagem bíblico teria provocado 
mudanças, denunciando as barreiras 
culturais contra as mulheres, estabelecidas 
pelos religiosos de sua época. (Instituto 
Ceifar, 2017)

Quando se fala de igualdade de gênero, 
vêm à tona questões de cunho religioso, 
já que algumas delas procuram meios 
para fundamentar suas atitudes nocivas 
contra a mulher. Na verdade, suas práticas 
são pautadas em modelos gerados pelo 
homem, que em seu egoísmo e necessidade 
de controlar tudo, falta-lhe bom senso e 
destreza para executar tarefas que lhes 
seriam “devidas”. 

Vale salientar, que, as Instituições Sociais, 
por exemplo, são responsáveis pelos 
“ditames” das regras que modelam o convívio 
entre os pares. Neste caso, elencamos: as 
ideologias da família, instituída como “célula 
mater” da sociedade; os princípios que a 
Igreja se fundamenta; a tradição Educacional 
e a dominação do Estado. Os valores 
empreendidos por essas instituições podem 
ser um canal condutor para a perpetuação 
das desigualdades entre os gêneros e toda 
forma de discriminação.

De acordo com CASTELLS (2000), a 
estrutura que sustenta todas as sociedades 
contemporâneas é o Patriarcalismo, que se 
caracteriza por imposição da autoridade 
masculina, sobre a feminina e inclusive 

sobre os filhos, no seu lar. Deste modo, esse 
modelo interfere nas relações interpessoais 
e na personalidade, assinaladas pelo 
autoritarismo e violência contra o sexo 
feminino. 

O autor enfatiza a decadência do modelo 
clássico de família patriarcal, porém, 
reconhece a mesma como o alicerce 
essencial para a sociedade, uma vez que 
há indícios de que esse modelo tenha 
servido como instrumento de poder para 
o desenvolvimento econômico mundial, 
promovendo, de acordo com BARRETO 
(2017, p. 65).

“Mudanças tecnológicas na reprodução 
da espécie e a luta das mulheres, por ele 
denominado de “movimento multifacetado”, 
ressaltando que estes remontam aos 
primórdios da civilização, embora ausentes 
dos registros históricos vindo a ganhar 
destaque nos últimos 25 anos, causando 
impacto profundo nos mais variados 
segmentos da sociedade”. 

Historicamente, algumas mulheres se 
destacaram em determinados setores, 
estabelecendo diferença na sua época.  
Entre elas, cita-se que no  sistema matriarcal, 
datado de três mil a setecentos anos antes 
de Cristo, em Micenas ou Creta. Já na Grécia 
clássica, mais ou menos nos séculos V e IV 
antes de Cristo ou no período helenístico, 
dos séculos III a I a.C.  a mulher possuía 
uma limitação, não tendo direitos políticos 
(OLIVIERI, 2007).

Já em algumas cidades Gregas e/ou 
Egípcias, a mulher gozava de alguns direitos 
que incluía o de propriedade. Porém, a 
situação mais comum, era a sua dependência 
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do pai e/ou esposo, e suas responsabilidades 
para com os afazeres domésticos. Assim, 
muitos casamentos ocorriam em função dos 
pais, ou seja, a mulher não possuía direito de 
escolha.

Há casos pontuais registrados, de mulheres 
que se destacaram por seus feitos, como 
Aspásia de Mileto, tida por Sócrates e outros 
filósofos do século V a. C., como mulher de 
grande cultura, apesar das controvérsias 
relacionadas à sua pessoa; Livia Drusa 
Augusta foi outra mulher que viveu em 58 
a. C. até 29 d. C, tornando-se referencia na 
esfera política e econômica. De 15 a 59 d. C. 
destacaram-se também na política de Roma, 
Agripina, mulher do Imperador Claudio e 
mãe do Imperador Nero (OLIVIERI, 2007).

Na baixa Idade Média, registram-se os 
feitos de Christine de Pisan nos anos de 1364 
a 1430, uma escritora francesa para além de 
sua época, escrevendo poemas e tratados 
de política e filosofia. Tão importantes eram 
suas ideias que ganhou notoriedade entre 
os melhores escritores deste período. Uma 
de suas obras célebre foi o livro intitulado 
“Cidade das Damas”, que aborda a igualdade 
de gênero e faz menção sobre vidas de 
mulheres que serviam de exemplo, como 
Joana D’Arc, padroeira da França e heroína 
da guerra dos 100 anos.

Mesmo colocando em evidencia algumas 
mulheres que se destacaram na história 
mundial, sabe-se que na sua maioria, as 
mesmas viviam em condições de desigualdade 
nas esferas social, econômica, política e 
cultural. Isso foi evidenciado no período da 
Renascença, em que houve um anacronismo 
ligado à posição social da mulher, quando 

ela se encontrava impossibilitada de exercer 
determinadas profissões e desenvolver-
se educacionalmente. Com o advento do 
capitalismo, o homem assume o papel 
preponderante e a mulher torna-se 
responsável pelo cuidado do lar e criação 
dos filhos. (OLIVIERI, 2007).

Com o passar do tempo, a mulher vê-se 
cada vez mais envolvida com nas atividades 
do lar e inicia-se uma insatisfação pela falta 
de reconhecimento do seu trabalho ao 
mesmo tempo em que sua percepção volta-
se para seu potencial negligenciado. Ou seja, 
esta mulher reconhece-se como alguém que 
pode contribuir na esfera social, econômica, 
política e cultural. Esse despertar dará início 
a uma revolução feminina que repercutiria, 
mais tarde, no cenário mundial.

Já no século XVIII, no contexto do 
pensamento Iluminista e da Revolução 
Francesa, as discussões sobre a igualdade 
de gênero ganham relevo e dá origem às 
reivindicações dos direitos da mulher. Esse 
movimento ganhou notoriedade, propiciando 
o surgimento de algumas obras literárias de 
feminista. Uma das mais conhecidas é a obra 
“Em Defesa dos Direitos das Mulheres”, da 
escritora Mary Wollstonecraft, de 1759 a 
1797 (OLIVIERI, 2007).

No período da Revolução Industrial – 
século XIX, o número de mulheres que 
trabalhavam fora de seus lares, em função 
do surgimento das fábricas e indústrias 
sofre um aumento substancial. Isto, aliado 
às ideologias socialistas, fortaleceu o 
movimento feminista, levando a realização 
da primeira convenção sobre os Direitos da 
Mulher em 1848 no Estado de Nova Iorque.  
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No final do século XIX e início do XX, a 
mesma conseguiu o direito ao voto, ou seja, 
status de cidadã. Na década de 1960, a luta 
pela igualdade de gênero ganharia robustez, 
provocando grandes transformações no seu 
modo de vida. (OLIVIERI, 2007).

Como dito anteriormente, por longos 
anos investiu-se esforços na busca pelo 
reconhecimento para que as mulheres fossem 
tratadas como uma pessoa com plenos 
direitos. Assim, continuam empenhadas para 
serem consideradas iguais aos homens, uma 
vez que fatores sociais e políticos contribuem 
para que seus direitos não sejam efetivados. 
Contudo, atrasos consideráveis ocorreram, 
sem conseguir atrair a atenção especial 
para as suas necessidades majoritárias, 
embora, tenham ocorrido avanços no século 
XX em favor delas, como a Declaração dos 
Direitos da Mulher e da Cidadã, proposta 
pelo movimento de Olympe de Gouges na 
França. O Artº 1º da Declaração dos Direitos 
da Mulher e da Cidadã de 1789 previa o 
seguinte: “A mulher nasce livre e goza de 
direitos iguais aos dos homens em todos os 
aspetos”  (ASSMANN, 2007).

Em relação ao Brasil, foi publicada em 1988 
a nova Constituição Federal, modificando 
algumas prerrogativas, inclusive, sobre a 
questão de gênero, prevendo no Artigo 5º, 
inciso I que: “homens e mulheres são iguais 
em direitos e obrigações, nos termos desta 
constituição” (Constituição Federal, 1988). 

Já nos Estados Unidos, Bella Abzung e Mim 
Kelber, líderes femininas, preparavam a ECO 
92, congregando 50 militantes de 31 países 
e constituíram o Comitê Internacional para 
Ação Política (IPAC). Isso culminou para que 

em 1991 ocorresse o I Congresso Mundial 
de Mulheres para um Planeta Saudável, em 
Miami (Flórida-EUA). Esse congresso teve a 
expressiva participação de 1500 mulheres 
de 83 países e dos debates estabelecidos 
originou-se a Agenda 21 de Ação das 
Mulheres (TORREÃO, 2007).

A VISÃO E A PROPOSTA DA ONU 
PARA O EMPODERAMENTO DAS 

MULHERES
 De acordo com os objetivos da ONU para 

o Desenvolvimento Sustentável, o Estado e 
a sociedade instituir categorias que apoiem a 
atribuição de poder as mulheres, de maneira a 
lhes garantir o emprego de suas capacidades 
na sociedade, estabelecendo-se enquanto 
cidadãs habilitadas a desempenharem suas 
funções e objetivos de vida, que inclui o 
direito a liberdade de consciência, religião e 
crença.

É importante salientar que as questões 
relacionadas ao assunto estão ligadas as 
políticas públicas ineficientes e muitas vezes, 
inexistentes, que geram desvantagens das 
mulheres em relação aos homens, uma vez 
que a invisibilidade do trabalho doméstico 
não remunerado;

... A discriminação laboral e salarial 
contra as mulheres, face à divisão sexual 
do trabalho; a dificuldade de conciliar o 
trabalho na esfera pública com a atividade 
na esfera doméstica, que inclui ainda os 
cuidados e atenção à família (a chamada 
dupla, às vezes, tripla jornada); a pobreza, 
que atinge majoritariamente às mulheres, e 
a violência (física e sexual) de que padecem, 
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são exemplos de questões que devem ser 
contempladas na formulação de políticas 
públicas que incorporem a perspectiva de 
gênero. (TORREÃO (2007, p. 114)

Em se tratando do assunto acima, 
Espino (2005), afirma que as políticas 
públicas podem assumir uma aparência 
de neutralidade em relação à questão de 
gênero, todavia, na prática diária apresentam 
postura que escondem suas definições nas 
relações de poder. Na verdade, segundo 
a autora, as esferas econômicas apoiam e 
direcionam diferentes vertentes de gênero e 
o mercantilismo imprime e fortalece grande 
número de desigualdades. 

Nesta mesma linha de raciocínio, Montaño 
et.al (2003) enfatiza que, é imprescindível 
que o Estado estabeleça ações relevantes 
que promovam a igualdade de oportunidades 
para as mulheres, por acreditar que é possível 
haver oportunidades igualitárias entre os 
gêneros na sociedade e que o assunto está 
diretamente vinculado aos direitos humanos 
e a democracia. 

Diante dessas questões, houve uma reação 
proativa do Conselho Nacional de Direitos 
da Mulher (CNDM), para que houvesse 
estratégias que beneficiasse as mulheres. 
Como resultado, foram elaborados programas 
nas diversas áreas, a saber: “educação, saúde, 
direitos humanos e combate a violência 
contra a mulher, trabalho, reforma agrária e 
desenvolvimento rural, ciência e tecnologia, 
telecomunicações, cultura e infraestrutura 
urbana e moradia” (TORREÃO, 2007).

A postura do Brasil, ao tomar conhecimento 
da problemática a que população feminina 
está submetida, como membro da ONU, 

firmou compromisso em aumentar seus 
esforços para que as mulheres alcancem 
seu lugar de destaque na sociedade e que 
se tornem agentes ativas das construções 
sócio/política/econômica do País. 

Vale apresentar neste ponto, os 
termos relacionados ao Objetivo 5 para o 
desenvolvimento sustentável, das Nações 
Unidas, que tem no seu bojo: Alcançar a 
igualdade de gênero e empoderar todas 
as mulheres e meninas. Entre as metas a 
serem alcançadas até 2030, destacam-se os 
seguintes itens:

1. Acabar com todas as formas de 
discriminação contra todas as mulheres e 
meninas em toda partes;

2. Eliminar todas as formas de violência 
contra todas as mulheres e meninas nas 
esferas públicas e privadas, incluindo o 
tráfico e exploração sexual e de outros tipos;

3. Eliminar todas as práticas nocivas, 
como os casamentos prematuros, forçados e 
de crianças e mutilações genitais femininas; 

4. Reconhecer e valorizar o trabalho de 
assistência e doméstico não remunerado, por 
meio da disponibilização de serviços públicos, 
infraestrutura e políticas de proteção social, 
bem como a promoção da responsabilidade 
compartilhada dentro do lar e da família, 
conforme os contextos nacionais; 

5. A participação plena e efetiva das 
mulheres e a igualdade de oportunidades 
para a liderança em todos os níveis de tomada 
de decisão na vida política, econômica e 
pública; 

6. Assegurar o acesso universal à 
saúde sexual e reprodutiva e os direitos 
reprodutivos, como acordado em 
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conformidade com o Programa de Ação da 
Conferência Internacional sobre População 
e Desenvolvimento e com a Plataforma de 
Ação de Pequim e os documentos resultantes 
de suas conferências de revisão;

7. Realizar reformas para dar às mulheres 
direitos iguais, aos recursos econômicos, 
bem como o acesso a propriedade e controle 
sobre a terra e outras formas de propriedade, 
serviços financeiros, herança e os recursos 
naturais, de acordo com as leis nacionais; 

8. Aumentar o uso de tecnologias 
de base, em particular as tecnologias de 
informação e comunicação, para promover o 
empoderamento das mulheres; 

9. Adotar e fortalecer políticas sólidas 
e legislação aplicável para a promoção da 
igualdade de gênero e o empoderamento 
de todas as mulheres e meninas em todos 
os níveis. (Comentários aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, p. 84, ano 
2018)

Sobre a discriminação da mulher, ONU 
(1979) e Brasil (1984), no artigo 1º, definem 
a  “discriminação contra a mulher” como 
toda forma de distinção, exclusão ou 
restrição baseada no sexo e que tenha por 
objeto ou resultado prejudicar ou anular 
o reconhecimento, gozo ou exercício pela 
mulher, independentemente de seu estado 
civil, com base na igualdade do homem e da 
mulher, dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, 
econômico, social, cultural e civil ou em 
qualquer outro campo” (BRASIL, 2002, p. 
1). Assim, ao alcançar esta meta, acredita-
se que a justiça social que funciona como 
alavanca de propulsão para o progresso 

da sociedade será alcançada, e a partir de 
então, o potencial feminino florescerá em 
toda a sua plenitude e os grandes projetos 
serão robustos.

O TRABALHO DAS MULHERES 
NO AMBIENTE RELIGIOSO

Como expressado no início deste trabalho, 
desde a sua gênese, a mulher foi concebida 
pelo seu Criador, como alguém com a 
capacidade de atuar como uma auxiliadora 
idônea, nas diversas em todas as questões em 
que o homem tivesse condições ou não, para 
executar. Em vários momentos e passagens, 
fica evidenciada com clareza na Bíblia – o 
livro sagrado dos cristãos; A Palavra de Deus, 
as funções, o valor e a dignidade da mulher. 

Os registros bíblicos podem ser 
explanados como no trabalho desenvolvido 
por Débora (a grande promotora e juíza) 
do Antigo Testamento. Sua história e feitos 
podem ser conhecidos no de Juízes. Pode-se 
ver também, o trabalho social realizado por 
Dorcas, no Novo, ao confeccionar tecidos 
para agasalhar os pobres de sua época; Outro 
relato em que uma só mulher, com atitude 
e coragem, foi capaz de livrar toda a sua 
comunidade, da mortandade, acabando com 
a vida do opressor em tempo hábil. (BÍBLIA 
SAGRADA)

 Nas páginas do Novo Testamento, existem 
relatos em que Jesus Cristo, demonstrou o 
valor da mulher, incluindo-a na história e ao 
mesmo tempo, transformou as condições em 
que as mulheres viviam submetidas aos jugos 
sociais, colocando-a em pé de igualdade com 
o homem, no que se refere a sua dignidade 
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enquanto pessoa humana. No plano original 
de Deus, a mulher foi estabelecida como um 
ser fundamental no processo de construção 
social. De acordo com a narrativa de Gênesis, 
há um parecer divino sobre o assunto, “E 
disse Deus: não é bom que o homem esteja 
só; farei uma auxiliadora idônea que esteja 
diante dele”. (GN. 218)

Se analisarmos o significado das palavras 
idônea e auxiliadora, chegaremos ao 
entendimento que ao criar a mulher, ela foi 
dotada com as mais altas qualidades que 
um ser humano possa ter. Idoneidade (apta, 
capaz, competente e moralmente correta); 
Auxiliadora (aquela que socorre ou ajuda, que 
defende, protege, envolve, rodeia e cerca). 
Com essas características, ela foi criada. 
Portanto, se explica sua conduta exigente no 
campo profissional, na criação dos filhos, na 
condução do lar e na convivência a dois. Ela 
ainda, na contemporaneidade, gesta e pari, 
confirmando sua singularidade.

Se na religião cristã, a proposta de Cristo, é 
que a mulher receba a mesma atenção que o 
homem, a mulher mulçumana é considerada 
inferior ao homem, pois de acordo com a 
Sura 4.34 (um capitulo do Alcorão), afirma 
que “os homens tem autoridade sobre as 
mulheres porque Alá fez um superior ao 
outro”. Mesmo no cristianismo, é percebido 
com muita frequência e amplitude, ações 
que retratam a dificuldade em aceitar que a 
mulher pode desempenhar tarefas até então 
realizadas por homens.

 Entretanto, independente da postura e 
ideologias religiosas contrárias a ascensão 
da mulher no que tange aos trabalhos 
eclesiástico, existe, sobretudo, um novo olhar 

que aos poucos ganha relevo, no sentido 
de que não pode haver lugar na Igreja – o 
corpo vivo de Cristo – atitudes que negam 
a importância da Assistência Feminina, uma 
vez que isso contribui vantajosamente, para 
o bom desenvolvimento das atividades. 

Entretanto, ressalta-se, que o fato 
das mulheres serem concebidas como 
empoderadas, e, portanto, estarem aptas 
para exercerem variadas atividades de cunho 
religioso, não se pode abrir espaço para o 
feminismo exacerbado onde, principalmente 
nas últimas décadas tem se levantado 
fortemente, em oposição à dominação do 
homem. Nem machismo, nem feminismo, 
contribuirão para a minimização dos 
problemas de ordem social, sobretudo, nas 
instituições religiosas.

Um estudo de caso do trabalho 
desenvolvido por uma igreja evangélica no 
Brasil

As grandes denominações evangélicas 
do Brasil têm despertado para a realidade 
e as exigências da sociedade atual e as 
suas demandas. A depender da região onde 
se inserem, essas demandas aumentam e 
diversificam de maneira surpreendente. 
Práticas exitosas e ações inovadoras de sua 
membresia contribuirão para as melhorias 
no atendimento daqueles que frequentam 
religiosamente e\ou esporadicamente, as 
suas reuniões e celebrações.

Existem algumas ocorrências no decorrer 
das celebrações religiosas e outros eventos 
realizados pelas igrejas, que necessitam 
do olhar e trabalho feminino. Entre tantos, 
cita-se: assistência a grávida em situação 
de desconforto; a lactante, mulheres com 
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distúrbio fisiológico e seu deslocamento aos sanitários; criança de colo que se movimentam 
excessivamente e que precisam ser contidas de maneira adequada; apoio às visitantes que 
muitas vezes sentem-se desconfortável; percepção sobre o ambiente de culto e as situações 
emergentes, entre outras.

Alguns líderes religiosos tem procurado suprir as necessidades de suas igrejas, por meio 
de projetos e ações específicos para o público feminino. Pode-se citar o trabalho de uma das 
maiores igrejas evangélicas no Brasil, que capacita as suas mulheres para serem cooperadoras, 
por meio do Curso para a Assistência Feminina. Assim, segue o currículo programático, 
mostrando o cuidado do seguimento evangélico para que suas mulheres estejam aptas a 
desempenharem as funções que lhe são atribuídas.
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No caso acima, a Direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ariquemes, 
desenvolveu por meio do Núcleo de Estudo Bíblico e Teológico – NEBITE, o Programa de 
Formação para a Assistência Feminina. Este visa o preparo teórico e prático das mulheres 
para auxiliarem o trabalho dos cooperadores e diáconos da igreja, no que tange as atividades 
de recepção e acomodação, sobretudo das mulheres visitantes e membresia em geral. Recebe 
ainda, treinamento para que desenvolva um trabalho eficiente de visitação de mulheres que 
estejam em situação prisional, convalescência, internação hospitalar, resguardo; atuar junto 
ao departamento do serviço social da igreja no sentido de suprimento das necessidades 
alimentares, vestuário, ente outras, que podem ser minimizadas.

 De acordo com a liderança e sua membresia da igreja aqui citada, os resultados 
exitosos após o investimento e inserção da mulher no contexto das atividades eclesiásticas, 
indicam e compravam o quanto deixamos de crescer por ter ignorado o potencial feminino, 
que consegue conciliar as diversas atividades, promovendo um ambiente mais harmônico e 
amistoso e aconchegante no seio da igreja.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se pode ignorar o fato de que o 
Público feminino ganha em média 73,7% 
do valor recebido pelos homens, de acordo 
com o PNAD, 2016; que esse público ainda 
sofre preconceitos e, diga-se de passagem, 
delas próprias. E que muitas dessas 
mulheres, julgam-se incapazes de atingir 
níveis elevados dentro das organizações. Em 
relação ao mercado de trabalho, de acordo 
com o Fórum Econômico Mundial 2017, a 
oportunidade de emprego para mulheres é 
de 60% e o Brasil ocupa a 124º em ranking de 
salários, ou seja, o penúltimo das Américas. 
Neste sentido, a tão sonhada Igualdade de 
Gêneros no mercado de trabalho só será 
possível em 2095.

 Foi possível perceber ao examinar as 
bibliografias sobre o assunto, que buscar a 
consolidação da erradicação da desigualdade 
de gênero, e consequentemente, a 
emancipação e liberdade de escolha da 
mulher, que por anos a fio permaneceu na 
escuridão, torna-se uma tarefa ampla e 
profunda, pois envolve a desconstrução 
do pensamento e ideologias de várias 
instituições sociais como a Família, (calçada 
em um modelo milenar); a Igreja (e seus 
“princípios”); Educação ( e sua tradição) e o 
Estado (e a sua dominação), entre outras.

No caso particular da Nação Brasileira, 
os desafios para minimizar as condições 
igualitárias interligam-se às desigualdades 
regionais e suas peculiaridades.  Esses 
fatores, todavia, não devem continuar 
sendo os obstáculos para que ocorram 
das transformações necessárias no campo 

das condições igualitárias. No contexto 
atual, é uma questão de sustentabilidade 
social, econômica e cultural, e sobretudo, 
de consciência e reconhecimento do poder 
natural que as mulheres tem em realizar 
inúmeras atividades simultâneas, com 
maestria, contribuindo, sobretudo, para que 
o desenvolvimento ocorra na velocidade em 
que o século XXI, exige de seus pares. 

 Conclui-se esta pequena discussão, 
enfatizando que, o empoderamento das 
mulheres jamais elevará a mulher ao patamar 
superior ao homem. A ascensão da mulher 
é inevitável e até considerada como uma 
questão de sobrevivência humana. Contudo, 
esta luta por reconhecimento de seus 
direitos e capacidade intelectual, é bem mais 
abrangente que se possa imaginar. É por 
um legado exitoso para as gerações futuras. 
Mais que a sua inserção na vida pública, é 
sim, uma condição de convivência dentro 
dos parâmetros da justiça social.
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O MÉTODO ABORDADO POR DESCARTES PARA 
CHEGAR A VERDADE
RESUMO: O presente texto tem como objetivo, elaborar uma abordagem sobre o 
método cartesiano para o conhecimento da verdade. Mostrando os caminhos percorridos 
pela tradição filosófica, teológica e matemática seguido por Descartes. Analisando os 
procedimentos adotados por ele, para construção de um conhecimento claro e distinto sobre 
o que é a verdade. Assim, Descartes recorre à dúvida metódica, afastando os erros gerados 
pelos sentidos, instigando para uma elaboração da verdade, baseada e fundamentada na 
matemática. Valendo-se da razão como forma segura, para chegar a uma conclusão do 
conhecimento sobre a verdade. 

Palavras-chave:  Conhecimento; Verdade; Dúvida; Razão; Método.
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INTRODUÇÃO

A verdade na teoria é muito discutida, 
apreciada, porém, na práxis é vivenciadas 
por poucos, principalmente quando ela é 
relativizada. A busca para conceitua-la e 
entende-la de forma mais consciente é a 
razão do tema:  O Método abordado por 
Descartes para chegar a verdade. Consiste 
numa analise acerca da fonte do erro na 
tradição filosófica apontado por Descartes e 
no seu esforço para superar o erro através 
da busca de um fundamento seguro para 
construir a verdade, motivo pelo qual ele 
elabora um método que garante a clareza e a 
evidencia das ideias. 

E, para atingir tal objetivo considera-
se o Discurso do Método e as Meditações 
metafisicas nas quais Descartes trata 
do problema da verdade. Assim, inicia-
se o trabalho apresentando um contexto 
histórico, na sequência, uma abordagem 
da relação entre Descartes e a tradição 
filosófica, destacando o problema da 
verdade na filosofia, teologia e matemática, 
finalizando com a relevância do método para 
construção da verdade.

CONTEXTO HISTÓRICO

A Idade Moderna é um período que vai dos 
fins do século XIV ao século XVIII. O homem 
moderno descobre que pode caminhar 
sozinho, mas ainda arrasta o pesado fardo do 
patrimônio cultural da Idade Média.

A partir do século XIV o pensamento 
medieval começa a entrar em crise e fica 

mais acentuado na expressão de alguns 
filósofos que começam a defender o uso 
livre da razão, chegando a afirmar que 
existem duas verdades: uma de fé e outra 
racional. Estas passam a caminhar de formas 
independentes: “...O plano do saber racional, 
baseado na clareza e evidência lógica, e o 
plano da doutrina teológica da fé, são planos 
assimétricos. E não se trata apenas de 
distinção, mas sim, de separação.” (REALE, 
Giovani; ANTISERI, 1990, p. 615).

Nesse contexto surge a revolução cientifica 
com grandes pensadores como: Copérnico 
que foi o elaborador do paradigma da teoria 
heliocêntrica, pois propôs em seu livro De 
revolutionibus orbium celestium, que o sol 
era o centro do novo sistema planetário e 
não a terra como se acreditava até então; 
Segundo Kepler, que formula as primeiras leis 
científicas e matemáticas da modernidade 
sobre o movimento planetário, que diz:

Os planetas viajam em órbitas elípticas, 
e o Sol ocupa um dos focos da elipse; (II) o 
raio que une o Sol a cada um dos planetas 
varre áreas iguais em tempos iguais; (III) os 
quadrados dos períodos de revolução de 
quaisquer dois planetas estão entre si como 
o cubo do valor médio de suas distancias 
respectivas ao Sol. (BLACKBUM, Simon, 
1994, p.216).

Giordano Bruno defendia que o universo 
era infinito e que Deus deveria ser encarado 
como um princípio inteligente que deu 
origem ao universo, causou escândalo e por 
isso foi condenado à fogueira pelo tribunal 
da Inquisição da Igreja Católica e Galileu 
Galilei que desenvolveu o telescópio para 
suas observações astronômicas, confirmou 
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as teorias de Copérnico e para não ser 
condenado a fogueira como Giordano, teve 
que negar suas afirmações sob tortura.

Como se não bastasse à crise no 
pensamento escolástico, a Igreja Católica 
também vivia uma forte crise moral o que 
gerou duras críticas. No final do século XV 
e início do século XVI a Igreja Católica foi 
novamente alvo destas criticas que levaram 
algumas regiões da Europa a romper com a 
Igreja Católica e formar novas igrejas. Todo 
esse movimento ficou conhecido como 
Reforma Protestante. Com a crise moral, a 
Igreja Católica começou a ser desacreditada 
diante do povo e, principalmente, dos 
intelectuais que despertaram os anseios na 
busca de renovação, levando os homens a 
inquietar-se diante da situação em que se 
encontravam.

Diante dos diversos movimentos 
reformistas e a perda de fiéis para as novas 
religiões, a Igreja Católica viu-se obrigada 
a rever os seus posicionamentos para 
manter-se no poder e, desde então, surgiram 
movimentos intemos para moralização da 
Igreja Católica, a partir dos quais foram 
tomadas algumas medidas como a aprovação 
da Ordem dos Jesuítas e a convocação 
do Concílio de Trento. Este movimento 
ficou conhecido como a Contra-Reforma. 
Também houve nesta época o pensamento 
renascentista que transformou a visão de 
mundo dos europeus, transformação esta, 
que se deu nas áreas das artes plásticas, 
astronomia ciência política, literatura, 
religião e teatro marcaram todo o movimento 
cultural que em si não foi totalmente coeso 
na sua forma de pensar.

Dentro da concepção renascentista o 
que mais marcou o pensamento do homem 
foi o antropocentrismo, ou seja, a ideia de 
que o homem é o centro do universo, que 
é totalmente contrário do pensar medieval 
que tinha o teocentrismo como parâmetro 
de compreensão da realidade. Em toda 
estrutura renascentista o homem ocupou o 
papel principal, pois se acreditava que este 
era capaz de transformar a sociedade sem 
recorrer diretamente a Deus.

Estas descobertas são como que uma 
extensão do homem, faz com que ele saia 
dos limites de seus sentidos e parta para 
aprofundar sua razão.

Nesse contexto, surge René Descartes  
o fundador do racionalismo moderno 
e da moderna filosofia, destacou-se 
especialmente, pelo seu método crítico, 
subjetivo, dedutivo e matemático.

O PROBLEMA DA VERDADE:  
DESCARTES E A TRADIÇÃO 

FILOSÓFICA
Desde os primórdios da filosofia há 

incessante discussão sobre a distinção entre 
aparência e realidade, tendo em vista que 
ambas estão intrinsecamente relacionadas 
com outra questão, que é a verdade. Assim 
sendo, observa-se uma identidade entre 
realidade e verdade, aparência e opinião, 
o que leva claramente a separação entre 
ciência e senso comum, haja vista, que 
ambos estão relacionados com a questão do 
conhecimento, só que a verdade buscada no 
campo da ciência está no âmbito da realidade, 
enquanto que, as opiniões estão ligadas ao 
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senso comum, o que faz com que o homem 
busque a verdade e rejeite a opinião.

 René Descartes nasceu em La Haye em 
11 de março de 1596, estudou no colégio 
jesuíta de La Fleche, o vais conceituado da 
França na época. O currículo do colégio 
compreendia línguas e humanidades nos 
cinco primeiros anos e lógica, filosofia, fisica 
e matemática nos três últimos. Ao sair do 
colégio, licenciou-se em Direito. Engajou-
se mais tarde no exército de Maurício de 
Nassau e viajou por vários países. Em 1629, 
já desligado da carreira militar, Descartes 
mudou-se para Holanda (um pais em que 
a tolerância intelectual era relativamente 
maior na época), decidido a por em prática 
seu ideal de criar uma nova filosofia, capaz 
de levar eficazmente a descoberta da 
verdade na ciência. E de fato foi durante 
sua estada na Holanda, cerca de vinte 
anos, que Descartes produziu suas grandes 
obras. Em 1649 a convite da rainha Cristina, 
Descartes mudou-se para a Suécia, onde 
depois contraiu uma pneumonia que o levou 
á morte. Suas principais obras são: Discurso 
do Método, editada em 1637; Meditações, 
editada em Paris em 1641, outra edição 
acrescida de objeções e respostas, foi 
editada em Amsterdã em 1642; Princípios de 
Filosofia, editada também em Amsterdã em 
1644; Tratado das Paixões em 1649. Foram 
editadas após a sua morte, O tratado da Luz, 
Regras para Direção do Espírito, além das 
correspondências.

Tanto Descartes como seus predecessores 
estavam preocupados com um problema 
fundamental que era de chegar a verdade. No 
entanto, nota-se que há certa oposição entre 

o pensamento de Descartes e o da tradição 
que o antecede, uma vez que, Descartes não 
aceita de forma absoluta o saber da tradição.

Tomando por base o pensamento de 
Platão, o qual diz que existe um mundo 
inteligível no qual habita o verdadeiro ser 
(é o mundo das ideias perfeitas) e o mundo 
sensível (o mundo tal qual é para nós). Entre 
o mundo das ideias e o mundo sensível está 
um ser chamado Demiurgo. Este Demiurgo, 
contemplando as ideias perfeitas das coisas 
com a matéria, gera as coisas que existem 
no mundo sensível. Então Platão, não nega a 
realidade dos fenômenos, mas diz que estes 
são pseudo-seres, o verdadeiro encontra-se 
no mundo das ideias e cada ideia é única. 
Assim, para conhecer algo, para buscar a 
verdade é preciso ultrapassar as sensações 
imediatas, é necessário atingir a essência do 
objeto a ser conhecido. O mundo sensível é 
apenas uma aparência do que existe no mundo 
das ideias. Dessa forma, o conhecimento 
sensível (que é produzido pelos sentidos) 
aparenta ser verdadeiros podendo conduzir 
a um conhecimento enganoso, enquanto 
que, o conhecimento intelectivo advém do 
mundo das ideias no qual a alma capta a 
essência dos objetos reais.

Assim sendo, cabe aqui,  questionar sobre 
o porquê de Descartes fazer oposição à 
tradição, tendo em vista que ambos estavam 
preocupados com a questão da verdade, só 
que, a tradição que o antecede (como por 
exemplo, Santo Agostinho), foi influenciado 
pelo pensamento de Platão.

Nota-se claramente a resposta a estes 
questionamentos na primeira parte do 
Discurso do Método em que Descartes 
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apresenta uma reflexão em tomo de seus 
conhecimentos na Escola de La Fleche, 
depois as suas viagens pelo mundo, e, por 
fim,  ele volta-se para si mesmo.

Ao descrever suas experiências escolares, 
Descartes conclui que todo seu aprendizado 
escolar foi inútil do ponto de vista do 
conhecimento, uma vez que, ele discrimina 
todas as disciplinas estudadas, bem como, o 
objetivo de cada uma, para apartir de então 
tecer julgamentos sobre as mesmas. 

Não encontrando na escola respostas a 
seus questionamentos, Descartes decide 
viajar pelo mundo para tentar encontrar a 
verdade através do estudo de outras culturas 
e fora dos círculos dos doutores, mas não 
obteve êxito, pois como há divergências 
entre os filósofos que o antecederam, 
assim também há divergências entre outras 
culturas.

Insatisfeito com os resultados do seu 
conhecimento escolar como também dos 
seus conhecimentos das viagens, Descartes 
toma a firme decisão de voltar para si e 
empregar todos os seus conhecimentos 
que até então tinha chegado ao seu espírito 
para poder encontrar em si próprio um 
caminho seguro no qual pudesse guiar o seu 
conhecimento.

Assim sendo, Descartes começa a 
perceber que a tradição não pode oferecer 
o conhecimento seguro da verdade, uma vez 
que, a sua forma de compreender o mundo 
diverge da tradição. Com isso, não implica 
que estam diante de uma nova teoria, mas 
sim, diante de uma nova discussão acerca do 
fundamento que seja consistente e garanta a 
verdade dos conhecimentos.

Incessantemente Descartes procurou 
a verdade nas escolas e no mundo e não a 
encontrando, começa a perceber que, por um 
lado era preciso colocar em discussão a base 
na qual se encontrava o saber da época e, 
por outro lado, ele só poderia contar consigo 
mesmo para chegar a verdade. Com isso, 
fica claro que Descartes não pode se apoiar 
mais sobre um fundamento que ele próprio 
discordava, e sim, rejeitar o modelo que até 
então era apresentado pela tradição.

Assim, ele apresenta um novo modelo, 
original e seguro. A originalidade que 
Descartes apresenta em relação à tradição 
que o antecede é a consciência (o modo de 
ser do pensamento) que é diferente do modo 
de ser das coisas do mundo e, assim sendo, 
a ideia de ser não dá conta de toda realidade 
como pensava os seus predecessores, não 
podendo ser o fundamento o qual Descartes 
procurava. Logo, tem-se um novo paradigma 
filosófico centrado na consciência ao invés 
de ser no ser.

O PROBLEMA DA VERDADE NA 
FILOSOFIA

Para Descartes, a filosofia em toda sua 
história havia conquistado verdades não 
universais, somente verdades particulares e 
prováveis, causando assim uma insegurança 
nas ciências as quais tinham a filosofia 
como base, haja vista que, aquelas eram tão 
incertas quanto esta. Por isso, Descartes 
decidiu (DESCARTES, 2001, p. 13) “não mais 
procurar outra ciência além da que poderia 
encontrar-se em mim mesmo, ou então no 
grande livro do mundo, esperando diferenciar 
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com clareza e distinção o falso do verdadeiro, 
não fundamentando suas ideias nos 
costumes, pois estes são tão diversificados 
tanto quanto as opiniões, causando assim 
ideias desprovidas de fundamentação em 
argumentos sólidos. Com isso, Descartes 
propõe nada menos que uma reformulação 
nas bases da ciência.

Para Descartes, o conhecimento filosófico 
devia possuir três características principais: 
unidade, pureza e certeza. Ao conceber o 
conhecimento científico como uma unidade, 
Descartes estaria rejeitando a concepção 
escolástica de ciência como um conjunto 
de disciplinas separadas, cada qual com seu 
método e níveis diferenciados de rigor. No que 
concerne a pureza, Descartes percebia que 
as doutrinas tradicionais, embora pudessem 
conter alguns elementos de verdade, haviam 
sido corrompidas por uma grande mistura 
de incoerência e de inexatidão e que para 
chegar à verdade, necessitava de um sistema 
que estivesse livre de qualquer mácula ou 
falsidade. Nas ciências que se destacavam 
pela pureza, Descartes afirmava que a 
humanidade já as havia descoberto, eram 
elas: a geometria e aritmética.

No que concerne à certeza, este é um 
termo bastante complexo, por esse motivo é 
mais discutido, porém, o sentido utilizado por 
Descartes é aquilo que se intui com clareza.

Dessa forma, Descartes observa a 
desencorajadora diversidade de opiniões 
que reina na filosofia, na qual não há uma 
só questão que não seja objeto de discussão 
e sobre a qual não haja pelo menos duas 
opiniões diferentes, apesar de que só possa 
haver uma verdade e, portanto, o pensamento 

tradicional está cheio de contradições.

O PROBLEMA DA VERDADE NA 
TEOLOGIA

Na tradição teológica, para se chegar 
às verdades era necessária uma revelação 
divina que suplementaria o conhecimento da 
razão que era assistida pelos sentidos. Dessa 
forma, esse conhecimento complementar 
não seria alcançado pela razão, mas pela fé.

Durante a Reforma Protestante Lutero 
chegou a chamar a razão de prostituta, 
afirmando que o conhecimento de Deus só 
pode ocorrer através da fé e não através da 
razão, chegando a defender que a fé se opõe 
à razão. Alguns dos reformadores tentaram 
mostrar que a razão humana é falha, pois 
esta foi contaminada pelo pecado.

Encontra-se nos escritos de Descartes um 
conflito potencial entre filosofia e teologia, 
haja vista, que ele adotou uma estratégia 
em seus escritos de fazer uma firme 
distinção entre fé e razão. As questões de 
fé só poderiam ser resolvidas pela revelação 
das escrituras. Assim sendo, a teologia se 
propõe a abrir caminhos para o céu, mas 
para entendê-las era preciso ser mais que 
homem. Como ele esclarece:

Assegurava nossa teologia e pretendia 
tanto quanto nenhum outro ganhar o 
céu: mas tendo aprendido, como coisa 
muito certa, que o caminho não era menos 
aberto aos mais ignorantes do que aos 
mais doutos e que as verdades reveladas 
que a ele conduzem, estão acima de nossa 
inteligência, não teria ousado submete-las 
a fraqueza de meus raciocínios, e pensava 



Revista Pilares do Conhecimento - FAETEL - VOLUME 01 - NOVEMBRO - 2017 

76

que, para empreende examina-las e ser 
vem sucedido, era necessario ter alguma 
assistência extraordinária do céu, ser mais 
que um homem. (DESCARTES, 2001, p.11-
12).

A ideia que a teologia não era necessária 
para a salvação fez com que Descartes muitas 
vezes se eximisse de discussões teológicas, 
cujas discussões eram frequentes na época 
em que viveu. Assim sendo, o conhecimento 
teológico não era seguro, uma vez que, as 
verdades precisariam de um ser divino para 
serem reveladas.

O PROBLEMA DA VERDADE NA 
MATEMÁTICA

Em sua vida Descartes sempre considerou 
o uso da matemática como o paradigma 
para o uso correto da razão, o que levaria a 
descoberta da verdade.

A crítica ao conhecimento tradicional 
está centrada no desestírnulo em relação ao 
uso da razão e ao exercício do bom senso. 
No que se refere à matemática, Descartes 
nota dois aspectos: primeiro, a firmeza da 
evidência, que nelas se encontram e a clareza 
dos raciocínios empregados; segundo, o fato 
de que é uma ciência cujos fundamentos 
são tão firmes e que é propriamente o lugar 
da evidência, não sirva para nada de mais 
relevante do que é o cálculo abstrato e a 
aplicado nas antes mecânicas, pois ninguém 
tinha pensado ainda na extensão da certeza 
da matemática para outros domínios do 
conhecimento.

A matemática acostuma a mente a 
reconhecer a verdade no raue é na matemática 

que se podem encontrar os exemplos do 
raciocinio correto que de forma alguma 
encontramos alhures. Dessa forma, aquele 
que logrou acostumar a mente ao raciocinio 
matematico tê-la-á bem preparada para a 
investigacao das outras verdades, uma vez 
que o raciocinio é exatamente o mesrno em 
qualquer assunto. (COTTINGHAM, 1995, p. 
106).

Nota-se que a atração de Descartes 
pela matemática ocorria pelo fato de que, 
está em sua certeza dedutiva, fornece uma 
espécie de modelo para as investigações 
das relações formais e abstratas, uma vez 
que, na sua vasta opinião estava uma gama 
de fenômenos físicos. Um outro ponto 
fundamental de atração para Descartes era a 
capacidade matemática de alcançar em seus 
argumentos a clareza e a precisão total, além 
do fato de suas demonstrações empregadas 
serem seguras e sem deixar espaço para os 
raciocínios probabilísticos.

Sendo assim, após analisar as ideias 
matemáticas ele vê que o conhecimento que 
lhe parecia seguro era o matemático.

MÉTODO E A VERDADE

Segundo Descartes, o método é um 
procedimento matemático que tem por 
objetivo realizar demonstrações a partir 
de princípios sólidos. Assim, o método 
se assemelha a teoremas (sentenças 
matemáticas condicional ou implicativas 
da qual possuímos uma demonstração 
que garanta que ela é válida, isto é, que 
seu valor logico seja verdadeiro) que são 
derivados de axiomas (afirmações simples 
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que são evidentes por si mesmas e que são 
aceitas sem precisar de prova). Com esse 
método, Descartes desejava se libertar das 
crenças que recebera até então da tradição 
principalmente da escola em que estudou, 
mas essas crenças não resistiam a uma 
análise cientifica ou filosófica rigorosa, uma 
vez que, não havia respostas indubitáveis 
para as mesmas questões.

Deste modo, o primeiro passo realizado 
por Descartes é o de buscar princípios ou 
fundamentos (axiomas) sobre os quais se 
derivem todas as verdades. Esse fundamento 
segundo Descartes consiste em algo que se 
apresente para o espirito ou razão humana 
de forma clara e distinta e, o procedimento 
para atingir tal princípio é denominado de 
dúvida metódica.

A DÚVIDA METÓDICA

A dúvida metódica consiste num 
procedimento que leva o homem a se 
distanciar de todas as informações que são 
impostas pela tradição como verdadeiras, 
mas que não resistem a uma análise mais 
rigorosa. Assim, Descartes rejeita qualquer 
juízo ou conhecimento que tenha chegado 
ao sujeito pelos sentidos com o objetivo de 
analisa-los cautelosamente pela razão. Desta 
forma, a dúvida metódica não é uma dúvida 
cética , ou seja, não é duvidar por duvidar, 
mas sim, duvidar para buscar compreender 
com precisão o que está em discussão. E 
para tanto, Descartes parte da ideia de que 
o conhecimento deve se fundamentar em 
princípios indubitáveis, pois sem os quais a 
razão não teria como proceder para distinguir 

o verdadeiro do falso.
Antes de encontrar um princípio 

indubitável para fundamentar todo e qualquer 
conhecimento Descartes primeiro olha para 
tradição e a forma de proceder de cada 
indivíduo e percebe que há certa comodidade 
por parte dos mesmos no que diz respeito 
a sua relação com a cultura e a realidade, 
uma vez que, estes indivíduos aceitam 
simplesmente aquilo que foi consagrado 
pela cultura tradicional ou pela história sem 
levar em consideração as contradições que 
existem em suas explicações.

Assim, Descartes olhando para si mesmo 
diz:

Assim, algum tempo eu me apercebi de 
que desde meus primeiros anos recebera 
muitas falsas opiniões como verdadeiras, e 
que aquilo que depois eu fundei em principio 
tão mal assegurados não podia ser senão 
duvidoso e incerto: de modo que me era 
necessário tentar seriamente, uma vez em 
minha vida, desfez-me de todas as opiniões 
a que ate então dera crédito, e começar tudo 
novamente desde os fundamentos.... não 
será necessário„ para alcançar esse desígnio, 
provar que todas elas são falsas, o que talvez 
nunca levasse a cabo; mas, uma vez que 
a razão já me persuade de que não devo 
menos cuidadosamente impedir-me de dar 
credito as coisas que não são inteiramente 
certas e indubitáveis, do que as que nos 
parecem manifestamente ser falsas, o menor 
motivo de duvidas que eu nelas encontrar 
bastará para me levar a rejeitar todas. E, por 
isso, não é necessário que eu examine cada 
uma em particular, o que seria um trabalho 
infinito; mas, visto que a ruina dos alicerces 
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carrega necessariamente consigo todo o 
resto do edifício, dedicar-me-ei inicialmente 
aos princípios solve os quais todas as 
minhas antigas opiniões estavam apoiadas. 
(DESCARTES, p. 257-258).

Descartes não ignora a tradição, apenas 
desconfia dos conhecimentos e crenças que 
são apresentados por ela, mas Para manifestar 
a sua desconfiança prefere assumir esses 
conhecimentos ou crenças como falsos 
(princípio da dúvida metódica) e depois 
investiga-los cuidadosamente, mas segundo 
ele seria impossível realizar tuna analise 
sobre todas as crenças e conhecimentos 
apresentados pela tradição até então, assim 
ele procede analisando as causas das quais 
essas crenças ou conhecimentos se derivam, 
pois como num sistema axiomatizado se 
os princípios são falsos tudo que se deriva 
deles não merece credibilidade e, portanto, 
Descartes assume como falso.

Segundo Descartes o conhecimento que é 
gerado pelo sujeito se dá mediante as ideias 
a forma de qualquer pensamento dado) e ele 
as divide sistematicamente em três: ideias 
inatas, ideias adventícias e ideias factícias. 
As ideias inatas são aquelas que nascem 
com nós mesmos, são claras e distintas 
e, nos revelam a alma, Deus e a extensão 
corpórea, as ideias adventícias ou aprendidas 
são aquelas que são adquiridas ao longo de 
nossas experiências, são apresentadas como 
vindas de fora de mim o que ocorre quando 
vejo o sol e sinto calor; e; por fim, as ideias 
factícias são aquelas as quais fabricadas pela 
utilização das outras, ou seja, são criações 
de nossa mente, como ocorre com aquelas 
de sereia, hipogrifos e outras fantasias 

semelhantes. A respeito disso Descartes 
(1996, p. 281) esclarece: “...destas ideias, 
umas me parecem ter nascida comigo, outras 
ser estranhas e vir de fora, e as outras ser 
feitas e inventadas por mim mesmo”.

A partir desta reflexão, Descartes começa 
a investigar as ideias presentes em sua mente 
e as primeiras a serem consideradas como 
duvidosas são as que têm os sentidos como 
origem, por conseguinte, passam a serem 
rejeitadas. Isso caracteriza o pensamento 
cartesiano. A rejeição de um princípio é 
suficiente para assumir como falso tudo que 
se deriva dele, mesmo havendo possibilidades 
de ter algo de verdadeiro, mas isso só será 
constatado posteriormente através de uma 
análise. O que nos interessa aqui é saber 
como Descartes pode duvidar das crenças 
que adquiriu através de sua percepção. Ele 
esclarece:

Tudo que recebi ate presentemente, como 
o mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos 
sentidos on pelos sentidos: ora, experimentei 
algumas vezes que esses sentidos exam 
enganosos, e é de prudencia nunca me tiar 
inteiramente em quem já nos enganou uma 
vez. (DESCARTES, 1996, p. 258).

Com esse argumento Descartes duvida de 
seus sentidos, e, por conseguinte, passa a 
duvidar de tudo o que ficou sabendo através 
deles, uma vez que, passa a considerar dúbio 
e suspeito, tudo o que deles derivassem. 
Com isso, não há um critério que lhe 
permita distinguir uma percepção correta 
de uma falsa. Portanto, os sentidos não 
são um fundamento absolutamente certo e 
indubitável  que ele estava procurando.
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GENERALIZAÇÃO DA DÚVIDA

Se os sentidos uma vez enganam, isso 
pode acontecer novamente, mesmo estando 
o sujeito do conhecimento diante de um 
objeto, como por exempla, uma fogueira. 
Ele não poderá ter certeza de que de fato 
está diante dela, pois ele poderia estar 
dormindo e sonhando que estava acordado 
e ao despertar percebe que aquela sensação 
era falsa, deste modo, pode-se perguntar 
em que momento pode distinguir entre 
o estado de vigília e o de sono. Segundo 
Descartes para algo ser verdadeiro deve se 
sustentar nos dois momentos (vigília e sono). 
Como justificativa desta dúvida generalizada 
Descartes (1996, p. 258) descreve:

Devo aqui considerar que sou homem 
e, por conseguinte, tenho o costume de 
dormir e de representar, em meus sonhos, 
as mesmas coisas, ou algumas vezes menos 
verossimeis, que esses insensatos em vigília. 
Quantas vezes ocorreu-me sonhar, durante 
a noite, que estava neste hmar, que estava 
vestido, que estava junto ao fog°, embora 
estivesse inteiramente nu dentro de meu 
leito? Parece-me agora que não é com olhos 
adormecidos que contemplo esse papel; que 
esta cabeca que eu mexo não esta dormente; 
que é com designio e propósito deliberado 
que estendo esta mão e que a sinto: o que 
ocorre no sono não parece ser tão claro nem 
tão distinto quanto tudo isso. Mas, pensando 
cuidadosamente nisso, lembro-me de ter 
sido muitas vezes enganado, quando dormia, 
por semelhantes ilusoes. E, detendo-me 
neste pensamento, vejo tao manifestamente 
que lido ha qualquer indicio concludentes, 

nem marcas assaz certas por onde se possa 
distinguir nitidamente a vigilia do sono, que 
me sinto inteiramente pasmado: e meu pasmo 
é tal que é quase capaz de me persuadir de 
que estou dormindo.

 Para Descartes “certeza” e 
“indubitabilidade” são termos, se são 
sinônimos, pelos menos correlacionados. 
Seenunciado a certo, ele também e 
indubitável. Um enunciado é certo para 
Descartes quando ele é necessariamente 
verdadeiro. Um enunciado e indubitável, 
para Descartes, quando não é possível que 
ele seja falso, quando não se pode encontrar 
nenhuma razão para questiona-lo.

Durante os sonhos tem-se sensações que 
me parecem tão reais quanto aquelas que 
apresentam quando acordado. No entanto, 
só consegue concluir que estava sonhando e 
que aquelas sensações não eram reais quando 
compara este estado como o que estou 
sonha acordado. Na ausência de indicadores 
claros que lhes permitam impressões quando 
acordados ou quando estão dormindo, 
Descartes considera possível que todas as 
suas percepções incluindo seu corpo sejam 
ilusórias e que a realidade possa ser diferente 
do que lhe parece ser ou até mesmo, não 
existir. Parecendo não haver um critério que 
nos garanta distinguir percepções verídicas 
de inverídicas.

Do primeiro argumento (o de que os 
sentidos as vezes nos enganam produzindo 
percepções equivocadas, e que, portanto, as 
coisas podem não ser como parecem), leva 
Descartes a concluir que o mundo exterior 
pode não ser como parece. Da mesma forma 
que, no segundo argumento (o de que nos 
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sonhos tem-se percepções inverídicas, que 
não correspondem a nenhuma realidade 
externa), leva Descartes a concluir que o 
mundo exterior pode nem mesmo existir.

A diferença entre esses dois argumentos 
consiste no fato de que quando enganados 
nessa generalização dos sentidos, são os 
próprios sentidos que fazem uma retrospectiva 
e mostram que estão enganados, e esse 
engano não se dá no presente, haja vista, que 
os fatos que são refletidos sempre estão no 
passado, a medida que no sonho é diferente, 
pois estão refletindo um caso presente. Com 
isso, pode ser que sonham agora, o fato de 
que não estão totalmente convencidos de 
que, sonhando agora em nada contribui para 
a certeza de que não estejam sonhando. 
Portanto, os argumentos mostram que os 
sentidos não são confiáveis.

Devido a essas dúvidas, não devem guiar 
pelas informações que chegam através dos 
sentidos, deve-se continuar a investigar, e 
investigando o espirito deparam-se com o 
conhecimento matemático que independe 
dos sentidos e do estado de espírito, e é 
imutável, pois este se processa na mente. 
A matemática estava acima de qualquer 
suspeita e residiam nela enunciados certos e 
indubitáveis que tanto Descartes procurava.

A PRIMEIRA VERDADE EM 
DESCARTES

Deixando de lado por certos momentos 
as convicções que são apresentadas pelos 
sentidos e passando a examinar alguns 
enunciados simples que tem por base ideias 
matemáticas. Como por exemplo: dois mais 

três formarão sempre o número cinco ou 
um quadrado nunca terá mais do que quatro 
lado, estes não parecem que a sua verdade 
depende dos sentidos, pois acordado ou 
sonhando parece impossível que alguém 
possa se enganar por tais sentenças. 
Elas parecem ser certas e, portanto são 
indubitáveis, entretanto, nem nesses 
exemplos matemáticos parece Descartes 
encontrar o fundamento o qual estava 
procurando. Por um lado, muitas vezes as 
pessoas erram a respeito de conceitos que 
são considerados auto evidentes, o que de 
fato não são. Por outro lado, não poderia Deus  
ser extremamente poderoso, inteligente 
e malévolo para engana-las em tudo que 
pensa e poderia ter colocado em sua mente 
enunciados os quais estivessem ordenados 
de forma que estas fossem enganadas a 
respeitos dos mesmos nos quais a verdade 
parece ser tão evidente.

Diante disso, Descartes passa a duvidar até 
dos enunciados matemáticos mais simples 
e acrescenta rigor a respeito da realidade 
externa, incluindo o seu próprio corpo. Mas 
se nem os sentidos nem a matemática, nem 
as ciências empíricas nem as formais estão 
acima de dúvida. O que poderá, pois, ser 
considerado verdadeiro? Para responder a 
tal questionamento Descartes apresenta que 
uma coisa é certa, é que não existe nada que 
seja certo e indubitável, mas nem mesmo 
esta afirmação pode ser certa e indubitável, 
pois é bem possível que haja outras coisas 
que sejam certas e indubitáveis, e se 
acontecer a afirmação não será verdadeira, e 
por conseguinte, até mesmo esta afirmação 
pode não ser verdadeira. Portanto, Descartes 
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conclui que deve duvidar de tudo.
Deus desempenha urn papel central 

no sistema filosefico de Descartes. Na 
validacao cartesiana do conhecimento a 
existência de um criador perfeito tem que 
ser demonstrada para que o mediador passe 
do conhecimento subjetivo isolado de sua 
propria existência ao conhecimento de 
outras coisas. (COTTINGHAM, 1995, p.49).

Com isso, Descartes percebe que pode 
duvidar de tudo, mas uma coisa ele não pode 
duvidar que é o fato de estar duvidando. Se 
ele está duvidando, isto é um fato que não se 
pode duvidar. Assim sendo, Descartes chega 
à conclusão que não é possível duvidar se 
ele não existir, pois a sua existência como 
um ser que dúvida é certa e indubitável. Por 
outro lado, Deus não podia ser malévolo 
para enganá-lo sobre a sua existência, haja 
vista, que para ser enganado, Descartes tem 
que existir, caso contrário, ele não poderia 
ser enganado. Dessa forma, Descartes está 
convicto de que chegou a sua primeira 
verdade certa e indubitável que é a sua 
existência a partir do momento que pensa, 
que duvida e que é enganado.

Logo depois atentei que enquanto 
queria pensar assim que tudo era falso, 
era necessariamente preciso que eu, que 
o pensava, fosse alguma coisa. E, notando 
que esta verdade - penso, logo existo - era 
tao firrne e tao certa que todas as mais 
extravagantes suposições dos cepticos 
não eram capazes de abalar, julguei que 
podia admiti-la sem escrupulo como o 
primeiro principio da filosofia que buscava. 
(DESCARTES, 2001, p38).

Depois de ter a certeza de que toda vez 

que pensa existe, Descartes sabe que é 
alguma coisa, mas não sabe que coisa é essa, 
qual é a sua natureza e se continua a existir 
quando parar de pensar. Assim sendo, ele 
continua a sua busca.

Nesse sentido, Descartes começa a sua 
investigação a partir daquilo que ao pensar 
ele tem a certeza que existe.

Como foi visto, Descartes encontrou 
razões para duvidar de tudo que depende 
dos sentidos bem como, chegou a certeza 
de que existe toda vez que pensa, logo, não 
implica que ele chegou a conclusões, que ter 
um corpo ou que tem sensações, e sim, que a 
única certeza que tem é que existe enquanto 
ser pensante.

[...] verifico aqui que pensamento e um 
atributo que me pertence; so ele não pode 
ser separado de min. Eu sou, eu existo: isto 
é certo,; mas por quanto tempo? A saber, 
por todo o tempo em que eu penso; pois 
poderia, talvez, ocorrer que, se eu deixasse 
de pensar, deixaria ao mesmo tempo de ser 
ou de existir. Nada admit° agora que não seja 
necessariamente verdadeiro: nada sou, pois, 
falando precisamente, sena’o uma coisa que 
pensa, isto é, um espirito, um entendimento 
ou uma razão, que sao termos cuja significacao 
me era anteriormente desconhecida. Ora, eu 
sou uma coisa verdadeira e verdadeiramente 
existence; mas que coisa; Ja o disse: uma 
coisa que pensa. (DESCARTES, Meditações, 
p. 269)

Para Descartes, essa certeza não somente 
externa qualquer dúvida, mas também é clara 
e distinta. E se, uma evidencia e sempre clara 
e distinta, quando algo apresentar essas duas 
características não tem como considerá-la 
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falsa. Sabendo-se que o homem é um ser 
racional e que tem dificuldades para chegar a 
verdade, Descartes elabora um método para 
ele atingir tal fim.

A Elaboração do método para se chegar a 
verdade

O que Descartes destaca é que apesar da 
razão ser cultivada pelos espíritos mais aptos 
de todas as épocas, não produz resultados 
satisfatórios, por não ser conduzida por 
um método previamente concebido. O 
amontoado de opiniões gerado por esses 
espíritos desemboca na verossimilhança, 
em algo que, embora tenha a aparência 
de verdade, não pode ser demonstrada 
como tal. E a partir dessas considerações 
que Descartes despreza todas as verdades 
concebidas e parte para sua procura através 
de um novo procedimento.

A preocupação de Descartes é com 
o fundamento que acima de qualquer 
suspeita deve ser absolutamente verdadeiro. 
Descartes desenvolve então um método para 
se chegar a verdade. O método é conhecido 
como dúvida metódica. Existe uma estreita 
relação entre o método de aquisição da 
evidencia e a dúvida como condição inicial 
da reconstrução do saber. Quando a dúvida 
começa a ser exercida, o espirito já deve 
estar de posse do método. O método teria 
assim a pretensão de substituir as opiniões 
rejeitadas, por verdades das quais não se 
possa duvidar. Por essa razão, é que antes 
de exercer sistematicamente a dúvida se 
faz necessário buscar as condições de 
elaboração do método.

A primeira coisa, a saber, é se há algo na 
tradição que possa auxiliar na elaboração 

do método, e Descartes vai buscar na 
matemática e na lógica os elementos 
necessários para a sua elaboração. A 
matemática por ser o domínio privilegiado da 
evidencia e a lógica por passar aos olhos da 
tradição e dos contemporâneos de Descartes 
por ser detentora das regras do pensamento 
correto. A evidência matemática é aquilo que 
o espirito humano pode apreender de mais 
certo; o método consistirá em captar a razão 
dessa certeza para que se possa estendê-la 
a outros campos do conhecimento. Quanto 
à lógica, Descartes a considera uma ciência 
completamente estéril, ele assim a considera 
porque o mecanismo de silogismo para 
expor o conhecimento já encontrado em 
nada auxilia quando se trata de encontrar 
novas verdades, uma vez que deve partir 
de conhecimentos universais para deduzir 
os particulares. Descartes exclui tanto a 
matemática quanto a lógica, enquanto 
matrizes do método filosófico por entender 
que o método por ele concebido reúne 
as vantagens dessas duas ciências sem 
conservar nenhum dos seus defeitos. Ele 
conserva da matemática a ordem e a medida. 
De fato, a razão triunfa na matemática 
porque faz uso, quase que espontaneamente 
desses dois requisitos fundamentais de todo 
pensamento. Por isso, o método devera 
inspirar-se na matemática para buscar nela 
a causa da certeza, os requisitos de ordem e 
medida, e, então aplicá-la a todos os objetos 
que podem ser conhecidos. 

Na segunda parte ele descreve o início 
do método. A sua reflexão parte de uma 
analogia. Ele se refere as edificações das 
cidades, e percebe que quando as casas 
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são construídas segundo a vontade de 
cada indivíduo são desarmônicas, mal 
elaboradas, feias; ao contrário, daquelas 
que são criadas tendo um arquiteto a sua 
frente, elas normalmente são harmônicas, 
bem elaboradas. Ele certamente usa uma 
figura de linguagem para dirigir-se de modo 
indireto a todo conhecimento herdado da 
tradição que ao invés de verdades seguras 
apresentava apenas verossimilhanças. 
Descartes também se refere aos outros 
costumes de outros povos, a formação das 
leis, do Estado, etc., porém, quando trata da 
construção da verdade, o sujeito tem certa 
autonomia em relação às opiniões correntes, 
e, que pode inclusive analisa-las e de acordo 
com os seus princípios poderá aceita-las ou 
não. E o que de fato acontece com Descartes, 
em que afirma: (2001, p. 19): “Nunca meu 
propósito foi mais do que procurar reformar 
meus próprios pensamentos e construir um 
terreno que é todo meu.”.

Assim se inicia o percurso para a 
elaboração do método. A primeira coisa 
que ele faz é rejeitar todo o conhecimento 
legado pela tradição. Põe como meta buscar 
em primeiro lugar o que for mais simples e 
mais fácil de conhecer. E, uma vez de posse 
daquilo que a matemática (ele se detém mais 
especificamente na geometria e fixa como a 
coisa mais simples que se possa conceber para 
o espirito a figura da linha e gradualmente 
ia avançando em questões de geometria 
e álgebra e resolvia problemas até então 
insolúveis) e a lógica poderiam fornecer para 
elaboração do método, ele prontamente se 
põe a estabelecer as regras para formação 
do método. Convém, no entanto afirmar que 

as regras no devem partir das coisas, mas 
da própria razão. E a razão que formula o 
método. Portanto, quando Descartes fala, por 
exemplo, de evidencia, ele afirma aquilo que 
é evidente para o espirito. Necessariamente 
o método carece de regras e Descartes 
afirma quatro regras fundamentais para o 
método. É verdade que Descartes elaborara 
outras tentativas de regras, para isso o seu 
conceito de método não se resume apenas 
a obra o Discurso do método, mas também, 
as Regras para a direção do Espirito e nas 
Meditações, onde Descartes apresenta um 
número bem maior de regras que o espirito 
deveria seguir para se chegar a verdade. 
Essas regras tanto são apresentadas antes do 
Discurso, como também depois do Discurso, 
por exemplo, as 12 regras que Descartes 
apresenta pormenorizadas acerca da dúvida 
nas Meditações. Contudo, ele resume essas 
regras a apenas quatro que estão expressas 
no Discurso. As regras que estão no Discurso 
são condições para elaborar o método.

A primeira regra é a evidência. Consiste 
em nunca aceitar por verdadeiro, coisa 
alguma que não conhecesse como evidente; 
de acordo com Descartes se deve evitar a 
precipitação e a prevenção e nada incluir 
nos juízos que não se apresente tão clara e 
distintamente ao espirito e que não pudesse 
pôr em dúvida. Só se deve acolher como 
verdadeiro o que se apresente ao espirito de 
forma clara e distinta.

A segunda regra do método e a análise. 
Consiste em dividir cada uma das dificuldades 
que examinasse em tantas parcelas quantas 
pudessem ser a fim de que possa melhor ser 
compreendida. Em presença de dificuldades 
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no conhecimento, devo dividi-las em tantas 
parcelas quanto forem necessárias para 
chegar a partes claras e distintas e, assim, 
solucionar o problema.

A terceira é a síntese. Que consiste 
em conduzir por ordem os pensamentos 
começando pelos mais simples e mais fáceis 
de serem conhecidos a fim de que possam 
atingir gradualmente os mais complexos. 
Deve-se estabelecer uma ordem entre as 
ideias quando elas não se apresentarem 
naturalmente ordenadas.

E a quarta e última regra é a enumeração. 
Que consiste em fazer sempre enumerações 
tão completas e revisões tão gerais a fim 
de que nada possa ser omitido. Deve-
se proceder a revisões e enumerações 
completas, para que se tenha certeza de que 
todos os elementos foram considerados.

A primeira regra supõe duas atitudes 
daquele que busca a verdade. De um lado, 
deve evitar a prevenção, ou seja, não 
formular juízos a partir de preconceitos e 
prejulgamentos ou de opiniões simplesmente 
recebidas; de outro lado, evitar igualmente 
a precipitação, ou seja, não efetuar um 
juízo até que a ligação entre os termos 
representados apareçam com inteira clareza 
e total distinção. A segunda regra pressupõe 
a anterioridade dos elementos simples sobre 
os complexos. Descartes confere a ela um 
teor matemático. A terceira regra é a que 
permitirá a dedução como forma de ampliar 
o saber. A importância da ordem está em que 
cada elemento que entra no sistema deve seu 
valor a posição que ocupa num determinado 
conjunto. Por isso, o encadeamento é 
essencial para a demonstração da verdade. 

Por fim, o preceito da enumeração pode ser 
considerado como síntese, já que percorre em 
sentido inverso o caminho feito pela análise, 
numa recuperação da visão da totalidade do 
conjunto.

Embora, todas as regras tenham igual 
valor, a primeira se sobressai, tendo em 
vista que é através dela que melhor se nota 
o caráter de visão intelectual que a verdade 
tem para Descartes. Uma representação 
clara e distinta é aquela em que a verdade 
manifesta-se a um espirito atento a partir de 
dois requisites: primeiramente a simplicidade 
ou o caráter elementar da representação; 
em segundo lugar a separação de uma dada 
representação das demais que com ela se 
poderiam confundir.

O que Descartes procura é atingir certo 
conteúdo de representação abstraindo todas 
as condições materiais e psicológicas que 
poderiam influir no pensamento. A verdade 
é algo a ser procurada no próprio sujeito, na 
ciência que está nele mesmo. Se os requisites 
metódicos forem cumpridos, a representação 
no poderá ser colocada em dúvida e a certeza 
do sujeito correspondera a evidencia, que é 
uma visão objetiva da verdade.

O método proporciona então o encontro 
de uma verdade subjetiva, isto é, no sujeito. 
Essa verdade subjetiva e, no entanto, 
profundamente diversa da apropriação 
subjetiva da verdade proposta pela tradição 
e aceita simplesmente pelo sujeito. Foi por 
via metódica que Descartes encontrou a 
verdade enquanto evidencia, e o caráter 
subjetivo que ela agora possui não decorre 
de condições subjetivas no sentido histórico 
ou psicológico, e sim da subjetividade, como 
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lugar e fundamento da verdade.
Uma vez de posse das regras que formam o 

método caberia a Descartes fazer a aplicação. 
O começo deveria ser necessariamente as 
coisas mais simples e fáceis de se conhecer. 
E, portanto, o campo da matemática, a 
geometria e a álgebra o ponto de partida, 
pois, nelas se encontram as ideias mais claras 
e distintas da representação geométrica. A 
intenção de Descartes era fazer com que 
esse método que se apresentava eficaz 
para as ciências matemáticas tivesse êxito 
noutros campos do saber.

Na quarta parte do Discurso Descartes faz 
um resumo das meditações onde explicita a 
aplicação do método da dúvida. De acordo 
com Jonh Conttingham, Descartes não é 
o primeiro filosofo a fazer um método em 
que se utilizasse a dúvida para se chegar a 
verdade. E existiu um filósofo português e 
também médico, Francisco Sanches, que 
utilizou o mesmo procedimento de colocar 
tudo em dúvida, como sendo o verdadeiro, 
modo de conhecer e, assim sendo, elimina 
os tradicionais apelos a autoridade. Embora 
o método cartesiano não fosse original ele 
bem aplicou ao campo da filosofia

     
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Abordando o método cartesiano 
destacando a sua relevância para o 
conhecimento, ou melhor, buscou-se 
distinguir as falsas crenças das verdades 
indubitáveis, sem exaurir toda a riqueza 
do tema, pois não é pretensão do autor. 
No decorrer do mesmo, mostra-se como 
Descartes critica as verdades concebidas 

pela tradição: filosófica, teológica, histórica, 
cultural e a importância das verdades da 
matemática para a construção do seu 
método.

Nesta abordagem, destaca-se a fonte do 
erro da tradição para Descartes que consiste 
em admitir os sentidos como fonte para 
construção do conhecimento ou a utilização 
da razão sem se pautar por um método 
seguro para atingir tal fim. Desta forma, a 
proposta de Descartes desenvolvida aqui, é 
que deve-se duvidar de todas as crenças que 
tenham origem nos sentidos e de qualquer 
opinião que não obedeça ao critério de 
clareza e evidência, mesmo que estas 
opiniões tenham se originado pela razão do 
sujeito. Deste modo, qualquer conhecimento 
verdadeiro para Descartes será obtido pela 
razão, mas submetido as quatro regras de seu 
método, a saber: evidencia, análise, ordem e 
enumeração 
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A CONTABILIDADE DIGITAL E A GESTÃO DO RISCO FISCAL – A 
NOVA POSTURA DO PROFISSIONAL CONTÁBIL NO CENÁRIO 
DA ESCRITURAÇÃO DIGITAL
RESUMO: O assunto desejado para esse trabalho esteve envolto no impacto da tecnologia 
na profissão contábil; as mudanças com a chegada do sistema público de escrituração 
digital; e, a postura do profissional contábil diante do novo cenário de escrituração digital. 
Justificou-se para tanto que a contabilidade sempre se ajustou às mudanças temporais e 
culturais tornando-se uma ciência essencial para a sociedade ao lidar com as informações 
patrimoniais, econômicas e financeiras. Com base nisso problematizou-se: o profissional 
contábil tem a ciência da dimensão do risco fiscal ao elaborar uma escrituração digital? 
O profissional contábil está capacitado para entender e elaborar uma escrituração digital? 
O profissional contábil utiliza técnicas de auditoria em suas escriturações digitais? Então, 
se hipotetizou que provavelmente nem todos os profissionais contábeis se atentaram ao 
risco inerente ao novo gerenciamento do fisco através das escriturações digitais que vem 
avançando e fazendo cumprir a legislação de forma sistêmica. Portanto, o objetivo do 
presente é demonstrar a seriedade que o profissional deve ter ao elaborar uma escrituração 
digital em consonância com a legislação. Finalmente, acredita-se que para atuar com precisão 
ao elaborar uma escrituração digital, sem incorrer risco fiscal, é necessário que o profissional 
contábil esteja constantemente atualizado.  

Palavras-chave:  Gestão; Aprimoramento Profissional; Escrituração Digital; Contabilidade 
Digital; Risco Fiscal.
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INTRODUÇÃO

Praticada há milhares de anos, a 
contabilidade sempre se ajustou 
às mudanças, onde a mesma se 
tornou uma ciência essencial 
para a sociedade ao lidar com 

as informações patrimoniais, econômicas e 
financeiras. A tecnologia da informação há 
anos vem revolucionando a contabilidade e 
o profissional contábil, contribuindo para o 
desenvolvimento profissional e também para 
a melhor qualidade de informação gerada 
e transmitida aos órgãos governamentais, 
destarte, o maior beneficiário nesta relação.

Como é de conhecimento comum entre 
os profissionais Contábeis, com os avanços 
tecnológicos as instâncias do governo 
perceberam que era hora de repensar seus 
conceitos e formas de controles, migrando 
gradativamente para o novo cenário digital, 
dando um salto grande e importante na 
esfera fazendária, com isso, impulsionando 
a profissão contábil a acompanhar este 
processo, onde a informação gerada leva 
apenas segundos para ser guardada nos 
fortes servidores da Receita Federal.

Diante dessa perspectiva o governo criou 
o Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED, esta modernização no cumprimento 
das obrigações acessórias imposta pelo 
governo, a saber pelo seu órgão funcional, a 
Receita Federal do Brasil-RFB, passou a exigir 
dos contribuintes e juntamente com eles os 
profissionais contábeis uma especial atenção 
e cautela na preparação, análise e envio das 
informações para os órgãos fiscalizadores, 
tornando-se próxima essa relação entre fisco 

e contribuinte.
O fato é que o SPED torna mais fácil a 

identificação de irregularidades, equívocos e 
a falta de recolhimento de tributos.

No sentido de entender, esclarecer e 
afastar eventuais riscos nesse novo cenário 
tecnológico e demonstrar também o 
surgimento de novas oportunidades para 
estes profissionais, a presente pesquisa tem 
o intuito de demonstrar a necessidade e o 
cuidado dos profissionais contábeis em rever 
suas práticas e conhecimentos neste novo 
cenário digital através de novos conceitos, 
técnicas, procedimentos e regras.

ESTRUTURA DO SISTEMA SOCIAL 
DO BRASIL

Conforme Queiroz (online, 2016), o 
sistema social do Brasil está estruturado em 
três setores, onde os mesmos se interagem e 
fiscalizam-se mutuamente, onde um controla 
e contém os excessos do outro, são eles: 
o Estado como primeiro setor, o Mercado 
como segundo setor e como terceiro setor a 
Sociedade Civil.

Para exemplificar a ótica destes três 
setores resumidamente, abaixo as principais 
características de cada um:

• O primeiro setor denominado Estado 
constituído pelos seus entes estatais busca 
interesse sem visar lucratividade por meios 
e fins públicos objetivando a inserção da 
burocracia;

• O segundo setor denominado Mercado 
constituído pelos agentes econômicos 
busca seus interesses por meios privados 
os quais visam lucratividade objetivando 
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a competitividade e o interesse próprio e 
particular;

•  O terceiro setor denominado Sociedade 
Civil constituído pelas Organizações não 
governamentais ou ainda privadas, busca 
interesses sem visar lucratividade por meios 
privados, através de fins públicos objetivando 
o voluntarismo e a excelência das ações 
públicas.

O segundo setor, a qual está inserido no 
estudo deste trabalho, tem como principal 
característica a lucratividade. É composto 
por empresas privadas que subsistem da 
venda de bens e serviços oferecidos ou não 
pelo Estado, cujo a finalidade é o acúmulo de 
capital.

A origem do segundo setor se deu 
há muito tempo atrás quando surgiu a 
necessidade do comércio entre as pessoas 
de uma mesma região, possibilitando a troca 
de mercadorias com o objetivo da satisfação 
mútua de necessidades. Nos dias de hoje 
as empresas atuam de forma produtiva e 
independentemente se esta realiza a venda 
de bens e produtos ou se presta algum 
serviço. Este setor devido suas características 
de criação de valores também é conhecido 
com setor produtivo. 

CONTABILIDADE: HISTÓRICO E 
APLICABILIDADE

Segundo Guerreiro (1991), a história da 
contabilidade é tão antiga quanto a própria 
história da civilização. Está ligada às primeiras 
manifestações humanas da necessidade 
social de proteção à posse e de perpetuação 
e interpretação dos fatos ocorridos com o 

objeto material de que o homem sempre 
dispôs para alcançar os fins propostos.

Quando o homem passou a cultivar a 
agricultura e o pastoreio foi necessário 
a divisão do solo onde criou-se uma 
organização econômica para este fim 
acarretando a separatividade, surgindo 
então o senso de propriedade, onde cada um 
criava a sua riqueza individual. Após a morte 
do indivíduo, as propriedades eram passadas 
como herança aos filhos ou parentes, a 
herança que era recebida dos pais (pater, 
pastris) deu origem a palavra patrimônio.

Este primeiro período também chamado de 
período antigo, a contabilidade era praticada 
através da observação pelo homem primitivo 
mas, já tinha como objeto o Patrimônio. 
Os primeiros registros processaram-se de 
forma rudimentar na memória do homem, 
as primeiras escritas contábeis datam do 
término da Era da Pedra Polida quando o 
homem conseguiu desenvolver e criar seus 
primeiros desenhos e gravações.

Alguns povos fazem parte dessa história, 
os sumerios-babilônicos, os assírios os quais 
tinham os seus registros em peças de argila 
retangulares ou ovais.

O segundo período também conhecido 
como período Medieval iniciou na Itália em 
1202, onde na época estudava-se técnicas 
matemáticas, pesos e medidas, o período 
ficou marcado também pelo surgimento da 
indústria artesanal, a obra do Frei Luca Pacioli 
com o método das partidas dobradas foi um 
período importante na história do mundo, 
especialmente na história da Contabilidade.

Veio a Fase Moderna que foi a fase da 
pré ciência, logo após o período científico 
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e a La Contabilitá Applicatta conhecida 
como o quarto período, devido ao declínio 
das escolas contábeis europeias. Ao mesmo 
passo de tempo, no outro lado do globo 
floresciam as escolas Norte Americanas com 
suas teorias e práticas contábeis favorecidas 
não apenas pelo apoio de uma ampla 
estrutura econômica e política, mas também, 
pela pesquisa e trabalho sério dos órgãos 
associativos.

Implantada por D.João VI após a 
transferência da Corte de Portugal para o Brasil, 
a contabilidade no Brasil surgiu com as aulas 
que eram lecionadas na matéria de comércio 
da Corte, primeira escola especializada no 
ensino da Contabilidade. Em 1920 foi criado 
o “guarda livros” o qual era responsável pela 
escrituração, correspondências, contratos e 
distratos e pagamentos, estes faziam toda a 
contabilidade da firma.

Em 1940 foi regulamentada a profissão 
contábil pelo Decreto-Lei nº 2.627 e em 
1976 a criação da Lei nº 6.404/76 (Lei 
das Sociedade por Ações) a qual perdurou 
por muitos anos até a chegada da Lei nº 
11.638/2007 e 11.941/2009 cujas tratam 
da convergência para a harmonização com 
as normas Internacionais de contabilidade 
e, por fim, em 14 de maio de 2014 foi 
sancionada a Lei nº 12.973 que trata dos 
novos critérios fiscais para apuração de 
tributos administrados pela Receita Federal 
do Brasil.

De acordo com Oliveira (2014) o campo de 
atuação da contabilidade consiste no ramo 
de estudo contábil e tal campo de atuação 
transparece nas entidades econômico-
administrativas como um todo, onde possuem 

patrimônio gerida por ação administrativa 
em relação à atividade de pessoas de 
natureza física ou jurídica a qual apresenta 
um fim determinado, sendo elas com fins 
econômicos, sem fins socioeconômico e com 
fins sociais.

Segundo Oliveira (2014:3) “a contabilidade 
é o local de convergência de muitas 
informações geradas nesses ambientes”.

A contabilidade é uma grande receptora 
de informações das diversas áreas interligada 
da entidade, tais como: administrativa, 
comercial, contábil, financeira e produtiva, 
responsável pela análise de todas essas 
informações processadas e filtradas 
compilando os seus relatórios para os seus 
usuários, para melhor visualização e mutação 
das atividades da mesma.

A contabilidade é o principal núcleo de 
registo de quase todas as informações da 
empresa, são poucos os eventos ocorridos 
em uma organização que não implicam 
registro na contabilidade, onde devem 
refletir a dinâmica das atividades praticadas 
pela empresa. A correta interpretação de 
normas, princípios contábeis e a clareza 
nas informações ajudam a aplicação correta 
no tratamento contábil e fiscal, evitando 
distorções na ocorrência dos fatos e maior 
precisão tributária.

A EVOLUÇÃO SISTÊMICA 
E TECNOLÓGICA DA 
CONTABILIDADE E DO FISCO

Na primeira fase a Contabilidade era 
feita de forma manual, ou seja, manuscrita, 
onde os livros eram preenchidos a punho, as 
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duplicatas, controles de caixa, movimentações 
de mercadorias e inventários, exigindo dos 
profissionais um rigoroso controle de suas 
anotações. Foram surgindo as máquinas 
mecanizadas produzidas nos Estados Unidos. 
Agora, nesta nova fase a Contabilidade 
passou a ser mecanizada, onde as máquinas 
de datilografias e as máquinas processadora 
automáticas ganharam espaço onde eram 
usadas para o preenchimento das fichas 
de razão, fornecedores, movimentações 
de mercadorias, controle de estoque 
entre outras, devido ao manuseio dos 
equipamentos mecanizados os profissionais 
que operavam essas máquinas eram 
conhecidos como mecanógrafos, hoje é raro 
vermos essas máquinas.

Foi a partir da década de 1980 que 
a escrituração automática passou a ser 
informatizada, ou seja, com a escrituração 
feita eletronicamente a partir de 
microcomputadores já ativos no fluxo das 
operações e serviços das empresas através 
de sua distribuição de processamentos 
de dados, revolucionando o mundo dos 
negócios e a escrituração contábil.

Para Primak (2009:35) “A informática teve 
seu desenvolvimento baseado, unicamente, 
na agilidade e precisão do processamento dos 
dados para que, dessa forma, a informação 
fosse usada num período de tempo menor”. 
É imperioso destacar que a integração entre 
contabilidade e informática está pautada na 
agilidade e eficácia do processo.

Quando se trata da evolução deste 
seguimento pode-se analisar a trajetória 
que a Contabilidade percorreu em relação 
à tecnologia da informação e sua evolução 

sistêmica, procurando explorar e adequar ao 
máximo as grandes mudanças ocasionadas 
pela demanda no mercado, pela economia 
com o aumento do volume de negócios 
e pela exigência de seus usuários em um 
sistema de maximização e fornecimento das 
informações para a tomada de decisões.

Hoje existem variedades de sistemas de 
informações que fornecem muitas funções e 
praticidade na preparação dos processos da 
entidade para gerenciamento do patrimônio 
e suas mutações para os seus usuários.

Em se tratando de usuário, além dos sócios 
e acionistas de uma entidade está o governo, 
o qual faz toda sua fiscalização através das 
informações geradas desses sistemas com o 
intuito de captar e cobrar os tributos através 
do seu emaranhado complexo sistema 
tributário. Ao longo deste período este 
processo era através de papéis onde uma 
fiscalização levava meses ou até anos para 
se concretizar. Para acompanhar a evolução 
sistêmica e a tecnológica, o governo tomou 
sua primeira iniciativa a qual foi a criação 
do Sistema Integrado de Informações sobre 
Operações Interestaduais com Mercadorias 
e Serviços denominado SINTEGRA criado 
no ano de 1995 através do Convênio ICMS 
–Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual, 
Intermunicipal e de Comunicação nº.57/95 
e suas alterações, que consistia em um 
conjunto de procedimentos administrativos 
e de sistemas computacionais com o 
propósito de simplificação e homogeinização 
das informações geradas pelos sistemas 
eletrônicos das entidades relativo às suas 
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operações e ainda, propiciar maior agilidade 
e confiabilidade ao tratamento dessas 
informações recebidas pelo fisco, além do 
compartilhamento desses dados a outras 
unidades da federação, sendo integrada mais 
tarde a este projeto a Secretaria da Receita 
Federal.

Passada uma década desde a criação do 
SINTEGRA, o fisco foi mais além com a criação 
do Sistema Público de Escrituração Digital 
– SPED, este resume-se na modernização 
da atual sistemática no cumprimento 
das obrigações acessórias e de envio de 
documentos eletrônicos, sendo amarrada 
pela assinatura digital a qual dá a validade 
jurídica dos mesmos.

Dentro deste projeto inicial estava inserida 
a Nota Fiscal Eletrônica (hoje conhecida por 
todos), a escrituração fiscal digital - EFD e 
a escrituração Contábil Digital.  Mais tarde 
com a ampliação de sua plataforma inicial, 
criou-se o EFD-Contribuições para apuração 
do Programa de Integração Social - PIS e da 
Contribuição Financeira da Seguridade Social 
- COFINS, o E-Social para as obrigações 
trabalhistas, o E-Lalur a qual foi renomeado 
por ECF – Escrituração Contábil Fiscal 
para a apuração do Lucro Fiscal, e ainda a 
E-financeira obrigação para as instituições 
financeiras e bancos (todos eletrônicos). 
Dentro de cada uma destas obrigações 
existem suas particularidades (entretanto, 
não há tempo hábil aqui para tratar de tais 
especificações).

Toda essa evolução tem um único intuito, 
conforme mencionado na página oficial do 
SPED, a de tornar mais célere, sem deixar de 
ser tão ou mais confiável que anteriormente, 

a identificação do ilícito tributário.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
DO PROFISSIONAL CONTÁBIL 
FRENTE A EVOLUÇÃO 
SISTÊMICA E TECNOLÓGICA DA 
CONTABILIDADE

O termo competência, conforme 
Padoveze (2010) tem como origem a palavra 
competentia, do latim, que significa “a 
qualidade de quem é capaz de apreciar e 
resolver certo assunto, de fazer determinada 
coisa, com capacidade, habilidade, aptidão e 
idoneidade”.

Segundo as competências legais 
conferidas ao profissional contábil, sua 
principal função é executar e elaborar a 
contabilidade geral, financeira, gerencial e 
tributária. Para Figueiredo e Fabri (2000: 
20) “é imprescindível ao citado profissional 
habilidades necessárias a cada ramo ou área 
de interesse dos negócios”. 

Levando em conta que a competência para 
atuar no campo profissional requer um nível 
adequado de conhecimento, habilidades, 
valores, ética e atitudes, faz-se necessário 
adentrar no campo da educação contábil. 

Desenvolver profissionais competentes 
deve ser um dos objetivos da educação 
contábil. Para a International Federation 
of Accountants – IFAC (2010) – Federação 
Internacional de Contabilidade, por meio 
do International Accounting Education 
Standards Board (IAESB), a competência é 
definida como a capacidade de desempenhar 
um papel obedecendo a um determinado 



93

REVISTA PILARES DO CONHECIMENTO - FAETEL - VOLUME 01 - NOVEMBRO - 2017

padrão de referência (OTT; et al, online, 
2016).

As recentes alterações no mundo dos 
negócios, sem dúvida, têm atingido o 
profissional contábil e exigindo deste cada 
vez mais determinadas competências e 
habilidades para lidar com tais mudanças.

Ott (online, 2016) afirma ainda que 
a evolução da função de contador nas 
organizações está relacionada com o próprio 
desenvolvimento dos negócios, saindo 
de uma visão operacional e fiscalizadora 
conforme menciona Kester (1928) e indo 
em um primeiro estágio, para uma visão 
mais gerencial, exigindo outras habilidades 
do profissional, relatadas por Bower (1957), 
Heckert e Willson (1963) e mais tarde, 
Henning e Moseley (1970).

É necessário o aprimoramento destes 
profissionais desde a sua base, ou seja, no 
início da formação. 

Ott (online, 2016) através de O Core 
Competency Framework, desenvolvido 
pelo American Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA, 2010), define um 
conjunto de competências com base em 
capacidades necessárias aos alunos para 
o futuro exercício da profissão contábil, 
independente da carreira que escolherem na 
área da contabilidade. O Core Competency 
Framework tem seu foco nas habilidades 
necessárias para os alunos adquirirem os 
conhecimentos que os conduzirão ao sucesso 
profissional. Dessa forma, apresenta um 
currículo baseado em habilidades que terão 
valor a longo prazo e não em conhecimentos, 
entendendo-se que as habilidades 
conduzirão o aluno ao desenvolvimento dos 

conhecimentos, que podem variar no futuro.
Ainda de acordo com Ott (online, 2016) 

no International Education Standard 2, o 
documento da IFAC (2010) enfatiza que 
os alunos devem adquirir conhecimentos, 
habilidades, valores, ética e atitude 
profissional e serem capazes de integrar 
esses elementos e que o componente 
conhecimento do programa de educação 
contábil profissional, igualmente, possa 
ser usado para desenvolver habilidades 
profissionais. Os conhecimentos que devem 
ser apresentados pelos contadores são 
agrupados da seguinte forma:

(a) conhecimentos de contabilidade, 
finanças e áreas afins (contabilidade 
financeira e relatórios, contabilidade 
gerencial, tributação, direito comercial, 
auditoria, finanças e gestão financeira e 
ética profissional); (b) conhecimentos acerca 
das organizações e dos negócios (economia, 
governança corporativa, ambiente de 
negócios, ética, métodos quantitativos, 
mercado financeiro, comportamento 
organizacional, tomada de decisões 
gerenciais e estratégicas, marketing e 
negócios internacionais e globalização; 
(c) conhecimentos sobre tecnologia da 
informação (conhecimentos que permitem 
ao profissional utilizar, avaliar, estruturar 
e gerenciar sistemas de informações 
informatizados) (OTT; et al,  online, 2016).

Devido a este cenário vasto na 
contabilidade o profissional contábil tem 
diferentes opções para atuar, onde a mesma 
tem uma grande relevância social e amplitude 
de áreas de atuação.

Sabe-se que o profissional de contabilidade 
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de maneira geral, não precisa ser um 
generalista, em termos de conhecimentos 
variados, para exercer bem sua profissão, 
ao contrário ele precisa ser um especialista. 
Isso é válido para os contabilistas, da mesma 
forma é importante para outros profissionais 
[...] (OLIVEIRA, 2014:19).

No que diz respeito às habilidades, ou seja, 
a capacidade do profissional contábil em lidar 
com a matéria contábil no exercício de sua 
profissão, estão elencadas pelo International 
Education Standard 3 IFAC (2010, apud OTT; 
et al,  online, 2016) e assim segregadas em: 

(a) intelectuais (contribuem para 
solucionar problemas, tomar decisões e 
julgar situações complexas); (b) técnicas e 
funcionais (compreendem as habilidades 
gerais e específicas de contabilidade); 
(c) pessoais (compreendem as atitudes e 
comportamentos do profissional contábil que 
proporcionam melhoria na sua aprendizagem 
pessoal e profissional); (d) interpessoais e de 
comunicação (permitem que o profissional 
interaja com outras áreas de conhecimento, 
receba e transmita informações, forme 
julgamentos e tome decisões); (e) 
organizacionais e de gerenciamento de 
negócios (são as habilidades relacionadas ao 
funcionamento da organização).

Além dos conhecimentos e habilidades 
apresentados, a IFAC apud Ott (online, 2016)  
ressalta a importância da postura ética do 
profissional contábil, enfatizando que “o 
comportamento ético é tão importante 
quanto as competências técnicas” o qual 
possui esta regulação através do Conselho de 
Classe, o Conselho Federal de Contabilidade 

que rege as diretrizes da profissão através 
do registro, fiscalização e o programa de 
Educação Continuada, esta última, instituída 
pela Lei nº 12.249/2010.

A CONTABILIDADE DIGITAL 
NO SEGUNDO SETOR: A NOVA 
POSTURA DO PROFISSIONAL 
CONTÁBIL NO CENÁRIO DA 
ESCRITURAÇÃO DIGITAL, 
DURANTE O PROCESSO DA 
GESTÃO FISCAL

Ao longo do processo de implantação 
do Sistema Público de Escrituração Digital-
SPED iniciado em 2007, o Fisco tornou – 
se mais eficiente em se tratando dos seus 
cruzamentos de informações corporativas, 
forçando os contribuintes a realizarem 
adaptações de processos e sistemas para 
moldar as suas informações fiscais e contábeis 
nos moldes da Escrituração Digital.

Segundo, Vilardaga (2009, apud 
ARMELIATO, 2009:14), em seu artigo 
“Tempos Modernos” esclarece que:   

A contabilidade e o controle fiscal no Brasil 
estão passando por uma revolução digital, 
que envolve o aumento da transparência 
sistêmica e o monitoramento fino e remoto da 
Receita Federal sobre as operações contábeis 
e os processos internos das empresas. O 
Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED), lançado em janeiro de 2007 pelo 
governo como parte do Plano de Aceleração 
do Crescimento (PAC), já começa a ocorrer 
em grande escala e vai levar à substituição 
gradual do papel pelo meio eletrônico como 
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suporte das informações que garantem o 
cumprimento das obrigações acessórias. As 
contas das empresas circularão pela internet 
na forma de arquivos digitais e o trabalho de 
fiscalização se tornará mais preciso e rápido.

A mudança em primeiro momento causou 
um impacto nas empresas e principalmente 
nos profissionais contábeis com o novo 
modelo e obrigatoriedade, principalmente 
para algumas dessas empresas que não 
tinham uma estrutura organizacional 
definida e que não recolhiam os seus tributos 
corretamente criou-se o grande temor. 

Antes da chegada do SPED os fatos 
tributários realizados até então poderiam ser 
fiscalizados dentro dos cinco anos, mas com a 
chegada do SPED o risco de tais práticas era 
muito maior do que se imaginava a princípio, 
com a proposta de acabar com aquele limite 
cronológico de 5 anos para fiscalização 
e aumento na eficiência da cobrança dos 
tributos. 

Mas, com o contínuo processo de adoção 
de recursos de tecnologia como instrumento 
de fiscalização o que se vê é um efetivo 
monitoramento dos tributos e da fiscalização 
em tempo real.

Para Madruga (online, 2016), ao findar 
2015 onde mais um ciclo se fecharia haveria 
um volume tal de dados que, em muitos 
casos, a Receita Federal saberia mais da 
vida de uma empresa de que seus próprios 
administradores.

Neste ambiente uma irregularidade ou 
até mesmo indícios de irregularidade fiscal 
passa a ser coletada pelo Fisco em formato 
digital, onde o armazenamento desses 
registros das transações praticadas pelas 

empresas através da nota fiscal eletrônica e 
seus processos digitais, a autuação fiscal ou 
a eventual tipificação do crime de sonegação 
fiscal é bem mais rápido.

Outra vez informa Madruga (online, 2016), 
que, infelizmente muitos ainda não se deram 
conta de que acabou a “era do jeitinho” do 
“vai que cola”. 

No início deste processo digital de 
escrituração em 2009, é memorável que 
muitas vezes a Escrituração Fiscal era 
entregue em branco ou até mesmo com 
dados insuficientes devido o prazo da 
obrigatoriedade, só para não deixar de 
cumprir a obrigação acessória e não incorrer 
em multa, entretanto, até então essa multa 
não era cobrada, mas, de qualquer forma, já 
havia a prerrogativa da cobrança. Bem, os 
tempos mudaram, hoje este tipo de prática 
ou a falta dela, gera pesadas multas.

A eficiência do Fisco ampliou o risco para 
as empresas e também para o profissional 
contábil que a elabora, hoje já não dá mais 
para fazer de qualquer forma, seja qual for o 
tamanho da empresa, todas estão inseridas 
no cenário digital. E assim também é com 
o profissional contábil, há uma necessidade 
em aprimorar seus conhecimentos e técnicas 
para a elaboração das obrigações acessórias 
e contábeis.

Com o advento do SPED, essa nova 
estratégia de fiscalização do Fisco, impõe 
aos contribuintes uma mudança cultural 
e procedimental, mudança de postura na 
gestão tributária da empresa a reestruturação 
tributária preventiva.
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A GESTÃO DO RISCO FISCAL

O imposto e o Estado andam juntos 
há séculos, para financiar suas atividades 
o Estado necessita de recursos que são 
arrecadados junto aos diversos segmentos 
da sociedade. Conforme definição da Lei 
nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, art. 
3º: “o Tributo é toda prestação pecuniária 
em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato 
ilícito, constituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa, plenamente 
vinculada” (BRASIL, 1966, online, 2016).

Os impostos são receitas procedentes 
de indivíduos ou empresas para compor 
os rendimentos do Estado, a qual possuem 
uma estrutura para a cobrança e fiscalização 
do mesmo, com o advento da Escrituração 
Digital tornou-se imprescindível a gestão 
eficaz na lida com esses tributos.

Segundo o Priberam (online, 2016), 
“Gestão é uma área do conhecimento 
fundamentada em um conjunto de princípios, 
normas e funções elaboradas para disciplinar 
os fatores de produção, com a projeção de 
determinados fins tais como, maximização 
de lucros e ainda a governança tributária”.

Atualmente o SPED é uma realidade nas 
empresas, o fisco tem as informações de 
todas as transações da empresa, compra, 
venda, através da Nota Fiscal Eletrônica em 
tempo real. Mensalmente o fisco tem os 
documentos de entradas, saídas e inventário 
das mercadorias, além da memória do cálculo 
da apuração dos Tributos, ICMS, IPI, PIS, 
COFINS e anualmente os demonstrativos 
contábeis, neste contexto está a vida do 

empresário e sua empresa, um verdadeiro 
big brother.

Para a sobrevivência desta empresa 
é necessário, planejamento, orçamento 
e pessoas qualificadas para elaborar as 
informações fornecidas para o fisco através 
desses documentos eletrônicos, que lhe 
garanta a confiabilidade necessária para o 
sucesso e continuidade da empresa.

Por sua vez a gestão fiscal tem um papel 
importante na elaboração de rotinas, 
práticas e procedimentos fiscais adequados 
às operações, seja ela industrial, mercantil ou 
mesmo na prestação de serviços, promovidas 
pelas diversas áreas da empresa, objetivando 
o desempenho eficiente através de prévias 
pesquisas na legislação capazes de fornecer 
embasamento normativo à estas rotinas, 
práticas e procedimentos fiscais.

De acordo com Borges (2004) é necessário 
que haja um acompanhamento orientacional 
no processo de implantação das rotinas 
e práticas fiscais no dia a dia dentro da 
empresa, diagnosticar o ajustamento 
dessas rotinas, práticas e procedimentos à 
operatividade funcional da empresa, avaliar 
o grau de adequação, encorpando as outras 
áreas setoriais neste processo, para que 
haja uma maior interação e conhecimento 
necessário para a obtenção de uma 
satisfatória adaptação e gestão na relação e 
no tratamento dos tributos.

O papel da gestão é responsável por 
orientar, coordenar e controlar o processo 
da análise e da subsequente escrituração 
dos documentos fiscais que abrigam as 
entradas de mercadorias, bens de uso e 
consumo, a orientação do processo de 
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análise dos documentos fiscais emitidos 
pelos fornecedores, da escrituração desses 
documentos fiscais, a classificação dos 
produtos e mercadorias, as bases usadas 
na quantificação dos impostos, as alíquotas 
utilizadas na quantificação dos impostos, 
a natureza da operação e qualificação 
do destinatário, analisar se o produto ou 
mercadoria possui tratamento diferenciado, 
enfim, harmonizar todas as informações 
e elementos necessários à obtenção de 
um perfeito ajustamento da escrituração 
dos documentos fiscais às exigências 
da legislação pertinente e também aos 
interesses da empresa.

Faz-se necessário a implantação de 
sistemas, técnicas e métodos para agrupar 
todas essas informações, cuja eficiência 
esteja criteriosamente testada, capaz 
de eliminar a improvisação e também a 
identificação de possíveis anomalias, a fim 
de corrigi-las para que não haja implicações 
na sistematização fiscal. Em relação à esta 
última escreve Borges:

Na realidade, o fornecimento de 
informações, dados e elementos à fiscalização, 
mediante formas e critérios adequados, 
contribui consideravelmente para que os 
trabalhos atinentes sejam realizados a 
curto prazo e venham a resultar em termos 
de conclusões das verificações fiscais que 
sejam reveladores do legítimo cumprimento 
das obrigações e encargos tributários pela 
empresa (BORGES, 2004:54).

Cada imposto do Sistema Tributário 
Nacional possui um processo de apuração 
que lhe é próprio, tais como: o ICMS, IPI, 
ISS, PIS e COFINS, CSLL, IRPJ. Assim, é 

necessário conhecer as formas e critérios de 
cada regime de apuração desses impostos 
que incidem nas transações realizadas pela 
empresa. 

É necessário ao profissional contábil neste 
novo cenário sair da esfera de mero digitador 
de dados e tornar-se um Gestor Fiscal dando 
uma atenção minuciosa nos cadastros da 
empresa, uma vez que esse é o ponta pé inicial 
da estruturação de um Sistema Contábil e 
Gerencial, cadastros atualizados, transações 
que envolvam créditos de impostos de 
um determinado produto, isenções, 
suspensões, diferimentos, monofásicos, 
não tributação, que tornam necessário um 
detalhamento adequado sobre os tipos de 
base de cálculo (despesas, receitas, saídas, 
entradas, resultados, entre outros), de modo 
a permitir um gerenciamento eficaz dos 
tributos gerados pela empresa buscando a 
otimização e a redução do impacto financeiro 
ocasionado por estes tributos, para que a 
empresa não venha ter nenhum problema 
futuro, principalmente, em seus arquivos 
transmitidos ao Fisco.

Esta onda tecnológica abriu caminho 
para uma gama de sistemas de gestão, para 
auxiliar o profissional contábil e as empresas, 
a qual contempla módulos específicos de 
forma isolada ou ainda de forma integrada 
(este último contempla os ERPs – Enterprise 
Resource Planning, em tradução para 
Português, Os Sistemas Integrados de 
Gestão Empresarial).

Além disso, as novas demandas de ordem 
tributária tornam as empresas praticamente 
dependentes de muitas informações que são 
geradas pelos diversos aplicativos do Sistema. 
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Essas informações, na maioria das vezes, 
também são registradas na Contabilidade da 
empresa e transformadas em arquivos para 
informações do SPED (OLIVEIRA, 2014:49).

Sem os sistemas que hoje atuam para 
facilitar a compilação das informações 
setoriais da empresa, pode-se afirmar que, 
principalmente, as empresas de médio e 
grande porte teriam grandes dificuldades 
para desenvolver e acompanhar suas rotinas 
de trabalho diário.

A parametrização das informações 
necessárias de cada setor, área e sistemas 
operacionais ou de apoio à gestão deve 
ser feita dentro de modelos que incluam a 
totalidade das necessidades informacionais 
contábeis. Tanto em nível de sintetização 
como em nível de detalhamento de 
informações, em nível de identificação, 
classificação e acumulação, elas devem 
respeitar as necessidades contábeis, 
por serem necessidades informacionais 
contábeis a última instância do processo 
operacional de gestão. 

As auditorias eletrônicas são uma 
ferramenta a mais que a empresa pode e deve 
encorpar ao seu modelo de gestão, dando 
mais acuracidade aos seus arquivos digitais 
a serem compartilhados com o fisco, onde 
este procedimento amarra a legislação às 
operações realizada na empresa, mostrando 
as possíveis divergências nos arquivos a 
transmitir antes do compartilhamento destes 
ao fisco, podendo a empresa corrigir o dado 
informado em divergência evitando possíveis 
retificações ou autuações. 

Para Padoveze (2003) o foco da gestão do 
risco é manter um processo sustentável de 

criação de valor na empresa e a seus acionistas, 
uma vez que qualquer negócio sempre está 
exposto a um conjunto de riscos. Por isso, 
faz-se necessário criar uma arquitetura 
informacional para monitorar a exposição 
da empresa ao risco. Em um conceito geral 
define-se risco como sendo eventos futuros 
incertos, que podem influenciar o alcance 
dos objetivos estratégicos, operacionais e 
financeiros da organização.

A EFICÂCIA DO PROCESSO 
DE GESTÃO FISCAL NA 
ENTIDADE: INTEGRIDADE, 
PRECISÃO E MAXIMIZAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DE 
RESULTADOS

A Contabilidade através da mensuração 
econômica por meio de Sistemas de 
Informação Contábil, é o único Sistema de 
informação que consegue mostrar a empresa 
como um todo. É a única que atribui valor 
à tudo, essa qualificação é que permite 
o processo de gestão por inteiro de uma 
empresa.

Neste processo, a eficácia da gestão está 
na garantia da continuidade da empresa 
obtida através das atividades realizadas a qual 
deverá no mínimo gerar um resultado líquido 
suficiente para assegurar a reposição dos 
ativos da empresa consumidos no processo 
operacional desta, onde as estratégias 
devem objetivar a otimização do lucro, pois 
o lucro é a melhor e mais consistente medida 
de eficácia de uma empresa. Na gestão quem 
são os responsáveis pela eficácia da empresa? 
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Os gestores são responsáveis pela 
eficácia da empresa. Como o próprio nome 
esclarece. Os gestores são os responsáveis 
pela gestão, administração ou processo de 
tomada de decisão, a gestão corresponde 
analiticamente, ao processo de planejar, 
executar e controlar (GUERREIRO, 1991: 
14).

O gestor eficiente é aquele que sempre 
está atento às mudanças, não só em uma 
única área, para adaptar-se às mudanças 
tanto fiscal como no âmbito geral junto à 
empresa, preparando, treinando e buscando 
o conhecimento.

Cuidar da gestão fiscal é essencial para 
reduzir riscos em um país que é o 14º no 
ranking nos países de maior carga tributária 
do mundo e em média cerca de 33% do 
faturamento das empresas são engolidas 
pelo fisco, não é tarefa fácil administrar e 
gerir esse impacto, nesse ambiente, manter 
a eficácia e garantir a sobrevivência da 
empresa em um Mercado, onde de acordo 
com o IBGE, 50% das empresas fecham as 
portas nos seus três primeiros anos de vida.  

Borges (2004) relata que a eficácia 
da gestão só surtirá efeitos quando esta 
for capaz de executar plenamente o 
cronograma de planejamento através das 
metas estabelecidas, além disso, quando 
houver a identificação de erros será capaz 
de inserir o programa de melhorias que 
tornarão o produto mais competitivo no 
Mercado, através de economias de tributos, 
informações otimizadas e consistentes. 

Além disso, uma gestão aprimorada torna 
o planejamento estratégico mais apurado 
e capaz de apresentar melhores resultados 

com menor apresentação do risco. Mediante 
uma gestão eficiente e eficaz, a empresa 
sempre terá controle das pessoas envolvidas, 
da necessidade de qualificação que cada 
uma necessita, além dos projetos, finanças, 
tributos e a diminuição no âmbito jurídico de 
ilícitos tributários. 

Em uma gestão eficiente cada produto ou 
serviço negociado sai com o documento fiscal 
e este por sua vez vai ser com o destaque 
dos impostos devidos e a empresa através 
de seu gerenciamento financeiro seu fluxo 
de caixa consegue liquidar o devido tributo, 
sem a necessidade de usurpar ou maquiar 
para obtenção de lucros, a qual caracteriza 
crime contra a ordem tributária, e ainda com 
o risco de ser autuado. 

É de extrema necessidade para uma gestão 
tributária ou fiscal ter sucesso algumas 
medidas a serem adotadas e observadas, 
como por exemplo: a adoção de auditorias 
periódicas, evitar de ser pego pelo fisco, pois 
em meio a tantos documentos , declarações, 
recibos e tributos, pode em algum momento 
ocasionar a perda de dados e essas auditorias 
tem o objetivo de visar a simulação de dados 
ficais a ser cruzados pelo fisco reduzindo 
o mínimo de erros possíveis nos SPEDs, 
e ainda a redução de ilícitos tributários 
compreendidos pelo planejamento tributário.

Ter conhecimento e acesso às informações 
são fatores essenciais ao gestor fiscal, pois, 
como citado, existem riscos consideráveis 
relacionados a eventuais falhas ou 
imprecisões na prestação de contas feita 
pelas empresas ao Fisco. Dispor de sistemas 
tecnológicos eficientes, comunicação 
alinhada entre as áreas da organização e 
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atualizações constantes de informações 
e conhecimentos relacionados à área, são 
elementos de suma importância que não 
podem ser relegados a um segundo plano.

São inúmeras as informações que a 
consolidação do projeto SPED requer, em 
um simples dado apresentado em um dos 
arquivos do sistema que esteja inconsistente 
em relação aos outros arquivos do projeto 
caracterizará um indício que poderá resultar 
em auditoria fiscal ou até mesmo em lavratura 
de auto de infração. O monitoramento 
pelos administradores desse processo de 
geração dos arquivos do projeto SPED é 
extremamente importante para a eficácia 
da governança tributária, proporcionando o 
conhecimento e controle de toda a cadeia de 
informações sobre os negócios e mitigando 
eventuais inconsistências.

O IMPACTO OCASIONADO PELA 
GESTÃO FISCAL INEFICAZ NA 
ENTIDADE E SUAS PENALIDADES

Como dito anteriormente o gestor é o 
responsável pela eficácia da empresa no 
tocante a gestão fiscal e quando ele não 
consegue desenvolver essa gestão ele 
incorre na ineficácia da gestão. Para muitos 
o profissional contábil apenas lida com 
números e com a adequação financeira e 
contábil da empresa, mas, com o avanço dos 
negócios a contabilidade se tornou e, cada 
vez mais, se torna uma área estratégica para 
o desenvolvimento e amadurecimento de 
uma empresa, e erros cometidos por esses 
profissionais acarretam em grandes prejuízos 
e transtornos.

Dentre muitos fatores que levam à gestão 
ineficaz está a desatualização acerca das 
questões tributárias. Em um país que por dia 
edita cerca de 5 normas tributárias e esta 
impacta diretamente nos lucros da empresa, 
a não observância de tais normas acarreta 
um dispêndio maior de trabalho quanto ao 
desembolso de valores, tanto na questão 
do pagamento de ´tributos a maior´ quanto 
na autuação de transações com tributação 
errada pela não observância da legislação 
vigente. A classificação do regime de apuração 
também é um fator preponderante em uma 
gestão fiscal pois é ela quem vai nortear a 
sistemática de apuração dos impostos e uma 
decisão errada na hora de escolher o regime 
por falha na análise e comparação entre os 
mesmos, onde o profissional contábil é a 
pessoa qualificada para tal, pode causar um 
prejuízo muito grande à empresa. Assim, 
corrobora para uma gestão indesejada e 
ainda a errada decisão de ter controles 
paralelos (ou seja, controles fora da ótica de 
gestão fiscal inerente e anotações à parte) 
deixa insuficiente a mensuração final do 
desempenho operacional e Financeiro da 
entidade.    

Conforme escreveu o inglês Isac Newton 
dizendo que para cada ação há uma reação, 
o mesmo pode ser aplicado neste contexto, 
em se tratando das consequências de uma 
má gestão que se apresenta através das 
penalidades, quando o profissional visa 
diminuir seus encargos tributários de forma 
errada ou ilícita.

Infração ou o ilícito tributário pode originar 
de 3 espécies, conforme Lonardoni e Cortez 
(2008:48):
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1) Infração exclusivamente tributária, 
assim entendida aquela descrita apenas na 
lei fiscal. É o caso, por exemplo, da aplicação 
errada de uma alíquota do ICMS menor que 
a correta, hipótese em que aplica-se tão 
somente uma sanção administrativo-fiscal 
calculada, em regra, sobre a diferença não 
recolhida aos cofres públicos estaduais; 2) 
Infração simultaneamente tributária e penal, 
o que ocorre, por exemplo, quando um 
contribuinte falsifica uma Nota Fiscal ou uma 
guia de recolhimento de um tributo. Esse 
ato sujeitará o infrator a um procedimento 
administrativo, mais precisamente a um Auto 
de Infração, no qual será exigido o efetivo 
pagamento do tributo e da correspondente 
penalidade, além da aplicação da sanção 
prevista na lei penal em razão dessa 
falsificação ser também tipificada como 
um ilícito penal, um crime, a ser apurado e 
decidido através de um processo judicial; 3) 
Infração puramente penal, onde o ato ilícito 
praticado está apenas descrito como crime 
ou contravenção na lei penal, sem qualquer 
enquadramento na lei tributária.

Engana-se o contribuinte que crê 
que sua conduta, ao sonegar, não será 
detectada. Atualmente, os diversos 
agentes fiscalizatórios têm à mão muitos 
instrumentos que possibilitam detectar 
a sonegação fiscal. Como exemplos, 
declarações sobre movimentação de 
cartões de crédito, operações imobiliárias, 
cruzamento de dados sobre pagamentos 
e deduções efetuadas, DIRF, arquivos 
magnéticos transmitidos ao fisco - contendo 
entradas e saídas de mercadorias, o e-social, 
a consolidação das transações operacionais 

da empresa geradoras de receitas e despesas 
e além da mutação patrimonial, É o caso da 
ECD e ainda as movimentações fiscais sendo 
confrontadas com a contabilidade através da 
ECF, a adoção da E-financeira, entre outras.

Para muitos o SPED é mais uma obrigação 
em que gera custo para a empresa, mas em 
nenhuma outra já aplicada se tornou tão 
eficaz quanto o SPED.

A empresa é responsável pelo recolhimento 
dos impostos pagos pelo consumidor final. 
Não se pode condicionar a existência do 
negócio à apropriação indevida dos recursos 
do Estado. Essa apropriação indevida 
acontece por exemplo quando a empresa 
efetua a venda e não emite nota fiscal ou 
até mesmo informa o valor das vendas na 
declaração inferior ao que ocorreu. Tudo isso 
para não pagar os tributos devidos na venda 
do produto ou serviço, mas, ao receber a 
venda ele recebe na forma integral ou em 
outra carteira, hoje com o SPED, ECD a ECF 
não há como esconder, sem mencionar que 
os bancos a partir de 2016 deverão informar 
as movimentações através da E-financeira.

A usurpação de recursos do Estado, além 
de constituir crime contra a ordem tributária, 
na qual a legislação prevê multas, juros e até 
mesmo a restrição da liberdade de ir e vir, 
dificulta o gerenciamento da empresa. 

Essa prática, em muitos casos transforma-
se em vícios e o retorno é ínfimo comparado ao 
benefício de ter uma empresa bem gerenciada, 
são vários os benefícios de possuir uma boa 
gestão fiscal e empresarial. Benefícios estes 
que são plenamente possíveis de alcançar, 
tendo uma contabilidade consciente, 
competente e hábil.
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No caso do SPED, a multa pela falta 
de entrega dos arquivos digitais era, 
desde a sua implantação em 2007, de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês de 
atraso, independentemente do movimento 
declarado ou porte da organização. Um 
contribuinte que tenha deixado de entregar 
tais arquivos mensais por um ano inteiro, 
independentemente de seu movimento, 
acumulou em fevereiro (mês que vence o 
prazo de entrega do arquivo referente a 
dezembro) uma multa de R$ 390.000,00 
(trezentos e noventa mil reais) (BRASIL, 
2007, online, 2016).

Com a ampliação da obrigatoriedade do 
SPED aos demais contribuintes, o valor das 
multas fiscais foi revisado. A Lei nº 12.873 
(BRASIL, 2013, online, 2016) em seu art. nº 57, 
determinou os valores atualmente vigentes 
para todas as obrigações acessórias federais, 
que são: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais) para as empresas enquadradas no 
Lucro Real, R$ 500,00 (quinhentos reais) 
para as imunes e isentas, enquadradas no 
Simples Nacional ou Lucro Presumido e R$ 
100,00 (cem reais) para pessoas físicas, além 
de estipular outros valores de multas para 
retificações de declarações, mas, elas ainda 
são aplicadas por mês de atraso.

Existem muitas outras penalidades que 
a empresa está passível de cometimento, 
seja ela por erro de cálculo ou seja ela por 
simulação, que é visualizado facilmente pelo 
Fisco através de seus cruzamentos de dados, 
em tudo há uma consequência a qual onera 
o contribuinte elevando o custo da gestão e 
a minimização do resultado.

Para o profissional contábil o risco fiscal 

que o cerca é algo além daquele comum 
aos contribuintes. Ele absorve uma parte do 
risco decorrente de seu trabalho, enquanto 
responsável pela escrituração. Os erros, 
que a princípio são razoáveis, em uma 
realidade fiscal tão complexa, podem ser 
traduzidos em multas fiscais ou até mesmo 
em responsabilidade penal. 

Lonardoni e Cortez (2008:61) assim opinam 
sobre a responsabilidade do contador: 

Se o dever de constante atualização já era 
um imperativo na ordem jurídica anterior, 
com a inovação introduzida pela Lei nº. 
10.406/2002 (novo Código Civil Brasileiro) 
esta passou a ser primordial. O profissional 
desatualizado estará sujeito ao cometimento 
de incorreções que afrontarão a legalidade, 
será demandado pelos administradores e 
pelas sociedades que representam e poderá 
inclusive responder, com seu patrimônio, 
eventuais prejuízos decorrentes dessa 
conduta. O atual contexto determina que 
o profissional contábil agregue novos 
conhecimentos à sua formação com o 
objetivo de pensar em novos rumos para 
prevenção de fraudes e incorreções. [...] Não 
há dúvidas de que o Código Civil semeará 
uma nova cultura nos Contabilistas, tanto 
no que se refere à atualização quanto na 
criação e estabelecimento de mecanismos 
relacionados ao controle e a transparência da 
gestão, cultura essa que, ao final, certamente 
muito contribuirá para o engrandecimento 
da profissão, de seu reconhecimento nos 
diferentes quadrantes da atividade humana 
e na moralização da sociedade como um 
todo, medida esta que se faz urgente e 
imprescindível para o desenvolvimento 
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do país, tão assolado por escândalos nos 
negócios privados, desmandos e descontrole 
nas coisas públicas.

Acompanhando aquilo que o Código 
Tributário Nacional estabelece como extensão 
de responsabilidade, ou “responsabilidade de 
terceiros”, o Código Civil Brasileiro determina 
que o responsável pela escrituração seja 
considerado preposto e pode responder 
civilmente perante terceiros pelos atos 
dolosos, solidariamente com o preponente, 
no exercício de suas funções (CTN, 1966, 
art. 135; CCB, 2002, art. 1.177 e 1.178). 
O dano causado a outrem por ato, omissão 
voluntária, negligência ou imprudência é, 
nos termos do Código Civil, considerado ato 
ilícito e o preposto fica obrigado a repará-lo 
(CCB, 2002, art. 186 e 927).

Neste caso não somente a empresa, mas, o 
contador também pode ser responsabilizado 
em caso de imposição de multa fiscal por 
erro, negligência ou por causar dano a 
outrem, ressalvadas questões contratuais ou 
de força maior.

Além do Código Civil o profissional 
contábil tem o código de ética a observar, 
em seu art. 25 a resolução do CFC Nº 960 
de 9 de julho de 2003 estabelece as penas 
cabíveis, tais como: multas, advertências 
reservadas, censura pública, até a suspensão 
ou cancelamento do registro profissional.

Dentre alguns atos que enseja nestas 
sanções está a adulteração ou manipulação 
fraudulenta na escrita ou em documentos, 
com o fim de favorecer a si mesmo ou 
a contribuinte; apropriação indébita; 
incapacidade técnica; incapacidade técnica 
em virtude de erros reiterados precedida de 

processo de sindicância (CFC, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, desde a década de 1980 a 
era da informação e do aperfeiçoamento 
tecnológico, vem revolucionando de tal 
maneira a vida das pessoas e também o mundo 
dos negócios de uma tal forma que parece não 
ter mais limites. Resistir às novas ferramentas 
é uma tarefa impossível. Com tanta rapidez, 
propiciada por esse desenvolvimento, as 
empresas não conseguem sobreviver apenas 
adotando uma visão empreendedora, 
conhecimento técnico e a força de vontade 
dos seus comandantes e colaboradores. 

Hoje, a boa gestão do negócio é 
fundamental. As informações trafegam 
com velocidade extrema, as mudanças 
nas legislações, adequações tributárias 
e atualizações fiscais também avançam 
de maneira rápida e constante. Uma das 
áreas de extrema importância para as 
organizações e que vem sofrendo diversas 
reformulações pelo mundo é a tributária. 
No Brasil, Certificação Digital, SPED, NF-e 
e IFRS, já são corriqueiros para as empresas 
que utilizam estas ferramentas diariamente. 

A gestão fiscal se fundiu de tal maneira 
à tecnologia que as empresas estão em 
um caminho sem volta. Com a rápida 
evolução tecnológica do Fisco nos últimos 
anos, as companhias e o mercado em geral 
estão se deparando com a necessidade de 
constantes atualizações. Some-se a isso as 
diversas obrigações exigidas atualmente e 
as alterações legais nas esferas municipal, 
estadual e federal. Para não correr o risco de 
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sofrer com autuações e multas, as empresas 
devem estar preparadas. 

Não existe mais espaço para erros ou 
para o “deixar para depois”. As transações e 
consequentes informações enviadas ao Fisco 
acontecem praticamente em tempo real e 
exigem consistência por parte daqueles que 
as elaboram. A mão de obra especializada 
vem se tornando cada vez mais escassa, uma 
vez que embora haja um grande número de 
processos de aprimoramento e cursos de 
capacitação necessários para os tais, muitos 
desses, por sua vez, não se atentam para a 
importância de sua participação. 

Devido a mudança na entrega de obrigações 
para o meio digital e o complexo sistema 
tributário fica impossível alcança-lo mesmo 
com o elevado número de atualizações e 
aperfeiçoamento, é neste cenário que entra 
a ferramenta de gestão onde o profissional 
ganha tempo para gerir. Diante desse cenário, 
softwares de gestão tornam-se ferramentas 
essenciais para qualquer empresa ficar em 
dia com sua gestão tributária. 

Com a utilização dessas ferramentas, 
os profissionais ganham tempo para se 
focar nas atividades estratégicas, gestão e 
planejamento. Hoje, as ferramentas mais 
modernas são capazes de realizar revisões 
fiscais sobre arquivos magnéticos de modo 
a avaliar sua consistência antes ou após a 
entrega ao Fisco, permitindo a adoção de 
medidas corretivas antes do início de um 
procedimento administrativo ou judicial, 
reduzindo, assim, possíveis encargos com 
multas e custos relacionados a processos 
administrativos ou judiciais. 

É importante que as empresas busquem 

ampliar seu leque de conhecimento na área 
tributária, o que já parece ser a tendência 
no atual processo de profissionalização do 
setor.

As mudanças na legislação, a complexidade 
do sistema tributário nacional e as novas 
abordagens do Fisco tornam imperioso o 
recrutamento de profissionais especializados 
na área de tributos, enquanto percebe-se 
uma carência considerável de especialistas 
capacitados no mercado.

As empresas necessitam de um 
acompanhamento técnico das mudanças, 
pois se cobra uma adaptação veloz e profunda. 
O planejamento tributário preventivo, com 
objetivo remodelador, resultará em uma 
gestão eficiente, evitando, assim, autuações 
de grandes expressões.

O profissional contábil se torna neste 
cenário não mais um guarda livros ou apenas 
um escriturário, mas sim, um gestor, deixando 
assim, o paradigma de entregador de 
impostos e agora sendo visto e reconhecido 
pelas empresas e seus administradores como 
o profissional que vai ajudar essa entidade 
a crescer e gerar lucros dependendo de sua 
capacidade para garantir a continuidade do 
negócio.Este novo cenário proporciona a 
valorização da categoria, o surgimento de 
novas oportunidades em diversas áreas no 
campo de atuação contábil, financeira e de 
gestão. Destarte, hoje, podem escolher em 
que área atuar.

Se capacitar e aprimorar os seus 
conhecimentos é de fundamental importância 
para acompanhar as constantes mudanças 
na legislação, através da avaliação de 
suficiência aplicada pelo Conselho de Classe 
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do profissional contábil após o bacharelado, 
as MBA´s tornaram mais acessíveis e ainda o 
projeto de educação continuada para estes 
profissionais que querem estar à frente.

Cabe aos profissionais atitude e contínua 
busca à esta ciência contábil, através da 
pesquisa, olhar criterioso, para que sejam 
o diferencial na vida da empresa e em suas 
decisões, visando não somente o retorno 
financeiro, mas, também a realização 
profissional e pessoal na vida de cada um.  

É relevante que tenham consciência 
da importância da profissão contábil, 
pois só quem pode valorizá-la é o próprio 
profissional contábil, para depois a sociedade 
os empresários e órgão reconhecerem 
e conhecerem o que realmente faz o 
profissional contábil. Para Araujo (online, 
2016) a aplicação da Ciência Contábil tem 
total condição de dar o suporte e oferecer 
a estrutura necessária para o crescimento 
sustentável do Brasil. Sem dúvida, as tomadas 
de decisões cada vez mais dependerão dos 
resultados apresentados pela Contabilidade”, 
por isso, a carreira do profissional da 
Contabilidade é uma das mais nobres e 
valorizadas porque a ciência e a riqueza das 
informações geradas demonstram a real 
situação das organizações.

O desafio do profissional contábil neste 
cenário Pós SPED é de se impor como 
indispensável, tendo firmeza em suas 
decisões, análises e pareceres, pois é ele 
quem prepara, compila e filtra as informações 
das organizações. Conhecer a essência 
contábil é o grande diferencial para uma boa 
valorização e a diminuição de riscos tanto na 
entidade quanto na vida profissional. 
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