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APRESENTAÇÃO
Caros alunos da FATEBE,
O processo de produção do conhecimento cientifico é constituído de diferentes
etapas que englobam desde os trabalhos das disciplinas, no decorrer dos semestre, até a
escolha do objeto de pesquisa na fase de pré-projetos, incluindo o trabalho de conclusão de
curso e de pós-graduação, com o objetivo de ser disseminado. Para essa disseminação de
conhecimento, o texto escrito precisa se submeter a regras e procedimentos definidos. A
normalização e padronização dos trabalhos científicos é uma exigência da comunidade
científica que visa à função de facilitar a escrita, a leitura ou mesmo a própria pesquisa
desses trabalhos.
Considerando essa necessidade, um grupo de profissionais atuantes na instituição,
em especial o setor Biblioteca: Biblioteca Memorial John S. Oliver e Direção acadêmica,
elaborou este material com o objetivo de mostrar, passo a passo, como organizar a produção
de textos dentro das normas de formatação de trabalhos científicos, ou seja, é a orientação
para a preparação de trabalhos dos cursos de graduação e pós-graduação (TCC’s),
monografias e teses), considerando o baseamento desta publicação nas normas sobre
Documentação, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Este material também tem por objetivo servir de base para elaboração de diversos
tipos de trabalho acadêmicos como: artigos, resumos e resenhas, pré-projeto e outros. São
apresentados os elementos conforme as normas de: Apresentação de Trabalhos (NBR
14724/2011), Artigos Científicos (NBR 6022/2003), Citações (NBR 10520/2002), Numeração
Progressiva (NBR 6024/2012), Referências (NBR 6023/2002), Resumo (NBR 6028/2003) e
Sumário (NBR 6027/2012).
Saudações a todos e bons estudos!
Roceli Dornelles
Bibliotecária - FATEBE - Seminário Teológico Batista Equatorial
CRB02/1423
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1 COMPROMISSOS BÁSICOS DE COMUNICAÇÃO
O texto é uma mensagem que pode ser falada ou escrita, com o objetivo de formar
significado independente da sua extensão.
Segundo Azevedo (2006), para uma boa produção de um texto científico deve-se
considerar alguns aspectos dentro do processo de comunicação e em que consistem:
 Clareza: O texto deve ser escrito para ser entendido, ou seja, a clareza textual está
relacionada à coerência e à coesão do assunto e à obediência às regras gramaticais.
 Concisão: O texto deve dizer o necessário no seu conteúdo com menor número
possível de palavras. O autor deve mostrar o essencial sem se perder em meio às suas
palavras, ser objetivo, preciso e exato.
 Correção: O texto precisa estar grafado, pontuado e com suas concordâncias
corretas.
 Encadeamento: Seus parágrafos e capítulos devem estar encadeados de modo lógico
e harmônico.
 Consistência: O texto deve ter os verbos nos mesmos tempos e os pronomes nas
mesmas pessoas, de preferência na voz ativa, isto é, o sujeito é quem executa a ação
do verbo.
 Contundência: Vá direto ao assunto, não fuja do tema, evite rodeios.
 Precisão: É a qualidade de utilizar a palavra certa para dizer exatamente o que se
quer. Evite ambiguidade, a exatidão dos termos é indispensável na comunicação
científica.
 Originalidade: Faça um texto de modo autônomo, agradável e criativo. Não é
permitido plágio em qualquer tipo de trabalho acadêmico, isso evidencia uma
violação dos direitos autorais de outrem.
 Correção política: Deve evitar o uso de expressões de conotação etnocentrista ou de
cunho sexista e racista.
 Fidelidade: O texto deve ser desenvolvido dentro dos parâmetros éticos e com
respeito ao objeto de estudo, considerando também as fontes citadas. O texto
pesquisado deve ser interpretado, mas não distorcido.
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1.1 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO
Normas Técnicas (conhecidas por NBR's) são documentos aprovados e reconhecidos
nacionalmente para uso comum e repetitivo de regras, diretrizes ou características para os
produtos ou processos. A NBR 14724/2011 trata-se de princípios gerais para a elaboração de
trabalhos acadêmicos, visando a sua apresentação à instituição/Faculdade (banca, comissão
examinadora), bem como sua entrega à biblioteca.
1.2 TIPOS DE TRABALHO
 Resenha ou fichamento - exposição sobre o conteúdo de uma obra, acompanhada de
uma avaliação crítica.
 Resumo – é uma representação sucinta e objetiva dos pontos relevantes de um texto.
 Artigo científico – texto com produção intelectual individual ou coletiva, que
apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas
áreas do conhecimento.
 Relatório técnico-científico – documento que relata os resultados obtidos em uma
pesquisa ou que descreve a situação de uma questão técnico-científica.
 Pré-projeto – ou plano de estudos é o espaço para o candidato expor suas ideias,
temas e objetivos de pesquisa.
 Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, Trabalho de Conclusão de Curso de
Especialização e/ou Aperfeiçoamento – documento que representa o resultado de
estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, obrigatoriamente
emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros.
Deve ser feito sob a coordenação de um orientador.
 Dissertação – revela a sistematização de conhecimentos já apresentados
argumentados com imparcialidade; de maneira a conduzir o leitor a estabelecer seu
próprio argumento. Destina-se à obtenção do grau acadêmico de mestre.
 Tese – importa em contribuição inédita para o conhecimento. Destina-se à obtenção
do grau acadêmico de doutor.
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2 ESTRUTURA DOS TRABALHOS ACADÊMICOS: MONOGRAFIAS, TESES E TCC’S .
Os elementos de um trabalho devem aparecer na seguinte ordem:
a) Elementos Pré-Textuais


folha de rosto (obrigatório)



errata (opcional)



folha de aprovação (obrigatório)



dedicatória (opcional)



agradecimento (opcional)



epígrafe (opcional)



resumo na língua vernácula (obrigatório)



resumo em língua estrangeira (obrigatório)



lista de ilustrações (opcional)



lista de tabelas (opcional)



lista de abreviaturas e siglas (opcional)



lista de símbolos (opcional)



sumário (obrigatório)

b) Elementos Textuais


introdução



desenvolvimento e



conclusão

c) Elementos Pós-Textuais


referências (obrigatório)



glossário (opcional)



apêndice (opcional)



anexo (opcional)



índice (opcional)
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2.1 CAPA
Deve apresentar as informações indispensáveis à sua identificação, na seguinte
ordem:


Instituição / Coordenação / Curso



Autor



Título / subtítulo (se houver)



Local (Cidade)



Ano
Obs.: Em caso de Cidades homônimas, colocar unidade da federação. Ex.: Belém – Pa.

Exemplo:

FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA EQUATORIAL
COORDENAÇÃO DE TEOLOGIA
CURSO DE BACHAREL EM TEOLOGIA

Espaçamento entre linhas de 1,5 e
fonte 12.

JOSUÉ DA SILVA DE LIMA

MANUAL DE NORMALIZAÇÃO:
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

BELÉM
2011

Para os cursos de pós-graduação,
colocar o nome do curso no lugar de
Bacharel em Teologia.
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2.2 FOLHA DE ROSTO
Deve apresentar as informações indispensáveis à sua identificação, na seguinte
ordem:


Instituição / Coordenação / Curso



Autor



Título / subtítulo (se houver)



Nota indicando a natureza acadêmica, o objetivo, unidade de ensino, a instituição e o
nome do orientador ou professor.



Local (Cidade)



Ano

Obs.: Em TCC’s, Monografias e Teses recomenda-se a inclusão da ficha catalográfica
no verso dessa folha. A ficha catalográfica é confeccionada pela bibliotecária, confira
na sessão 2.2.2.
Exemplo:

FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA EQUATORIAL
COORDENAÇÃO DE TEOLOGIA
CURSO DE BACHAREL EM TEOLOGIA

JOSUÉ DA SILVA DE LIMA

MANUAL DE NORMALIZAÇÃO:
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
Trabalho de conclusão de
curso, como requisito parcial
para obtenção do titulo de
bacharel em Teologia da
Faculdade Teológica Batista
Equatorial. Orientador: José
Carlos Lima Costa.

BELÉM
2011

A natureza do trabalho deve ser
digitada em espaçamento simples e
alinhada do meio da mancha para a
margem direita, fonte 12 e
justificada.
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2.2.1 Tipos de notas descritivas (Natureza do trabalho):
Exemplos de notas descritivas na folha de rosto:
Trabalhos de disciplinas

Trabalho

apresentado

como

requisito

para

aprovação na disciplina Estágio Supervisionado da
Faculdade Batista

Equatorial.

Professor

(a):

Carmen Lúcia.

TCC

Trabalho de conclusão de curso, como requisito
parcial para obtenção do título de bacharel em
Teologia

da

Faculdade

Teológica

Batista

Equatorial. Orientador: José Carlos Lima Costa.
Monografia (Pós-Graduação: Especialização)

Monografia apresentada à Faculdade Teológica
Batista Equatorial, como parte das exigências do
curso de Pós-Graduação em Teologia, para a
obtenção do título de Especialista em Teologia.
Orientador: Élcio Sant’ Anna

Dissertação

Dissertação apresentada à
mestrado

do

Seminário

coordenação de
Teológico

Batista

Equatorial para a obtenção do grau de Mestre em
Teologia. Orientador: D. B. Riker.

2.2.2 Ficha catalográfica
Este item deve ser elaborado por um bibliotecário. Este serviço está disponível na Biblioteca
da FATEBE. Para mais informação, entre em contato com a bibliotecária na biblioteca ou pelo e-mail
da Biblioteca: biblioteca@fatebe.edu.br.

2.3 ERRATA
Para indicar possíveis erros tipográficos no trabalho já finalizado, usa-se a errata, que
é uma lista com suas devidas correções e indicações de folhas e linhas em que os erros

________________________________________________________________________12
aparecem. Esta lista pode ser encadernada junto ao trabalho ou apenas acrescentada ao
texto em uma folha solta.
Se for impressa em folha solta, a errata deve apresentar a referência do trabalho. O
título ERRATA deve ser incluído de modo centralizado no alto da folha.

Exemplo:
ERRATA
LIMA, Josué. Manual de normalização. 2011. Trabalho de concussão de
curso (Graduação em Teologia). Coordenação de Teologia, Faculdade
Teológica Batista Equatorial.
Folha

Linha

Onde se lê

Leia-se

22

05

disponível

indisponível

2.4 FOLHA DE APROVAÇÃO
Deve apresentar as informações indispensáveis à sua identificação, na seguinte
ordem:


Autor



Título / subtítulo (se houver)



Nota indicando a natureza acadêmica, unidade de ensino, a instituição e o nome do
orientador ou professor.



Data de aprovação



Conceito



Banca Examinadora: Nome completo dos membros da banca examinadora:
instituição a qual pertence e espaço para assinatura.



Local



Ano
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JOSUÉ DA SILVA DE LIMA

Exemplo:
MANUAL DE NORMALIZAÇÃO:
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
Trabalho de conclusão de
curso, como requisito parcial
para obtenção do título de
bacharel em Teologia da
Faculdade Teológica Batista
Equatorial. Orientador: José
Carlos Lima Costa.

Espaçamento simples
Fonte 12

Data de Aprovação: __/__/__
Nota: __
BANCA EXAMINADORA
______________________________
Prof. Dr. D. B. Riker – FATEBE
______________________________
Prpf. Me. Antonio Carlos Soares – FATEBE
____________________________

O termo BANCA EXAMINADORA é
em
maiúsculo,
negritado
e
centralizado. Os nomes dos
membros
da
banca
são
centralizados, em fonte 12 e
espaçamento 1,5.

Prof. Dr. Manoel R. de Morais – UEPA

Belém
2011

2.5 DEDICATÓRIA
Recomenda-se usar textos curtos bem como as palavras ofereço ou dedico. A
dedicatória fica localizada na metade inferior da página à direita. Nesta folha não existe
título.
Exemplo:

Dedico a meus pais.

Fonte 12, espaçamento
1,5 e alinhado do meio
da mancha para a
margem direita.
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2.6 AGRADECIMENTOS
O título AGRADECIMENTOS deve ser incluído de modo centralizado, em negrito e no
alto da folha. O autor faz agradecimentos a pessoas e/ou instituições que contribuíram na
elaboração do trabalho.
Exemplo:
AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, aos meus
pais que...aos meus amigos...

Espaçamento entre linhas de 1,5 e
fonte 12.

2.7 EPÍGRAFE
O autor inclui uma citação ou pensamento relacionado ao tema do trabalho. Deve
estar posicionado na metade da folha à direita. Pode conter epígrafe também nas folhas de
abertura das seções primárias.
Exemplo:

Enquanto isso,
acrescentavalhes o Senhor,
dia a dia os que
iam
sendo
salvos.
Lucas,
médico
escritor.

o
e

Espaçamento entre linhas de 1,5 e
fonte 12.
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2.8 RESUMO / ABSTRACT
O título RESUMO e/ou ABSTRACT deve ser incluído de modo centralizado no alto da
folha, em negrito. É a apresentação concisa do texto, destaca os aspectos importantes do
trabalho. Sugere-se conter de 150 a 500 palavras.
O resumo estrangeiro é a versão do resumo em português para um idioma internacional,
incluindo as palavras-chave.
O resumo é denominado abstract em inglês, resumen em espanhol e résumé em francês
para divulgação internacional.

Exemplos:

Espaçamento
entre linhas
de 1,5 e
fonte
12,
sem
parágrafo.

RESUMO

ABSTRACT

Sob os pressupostos teóricos da Economia Evolucionária e
o auxílio conceitual da Economia Institucional, analisou-se
a eficiência das atividades produtivas da indústria de
transformação no Brasil de acordo com os seus padrões de
intensidade tecnológica. Os dados utilizados no conteúdo
metodológico foram arrecadados da Pesquisa Industrial
Anual (PIA), promovida pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério
da Ciência e Tecnologia (MCT). Através da ferramenta
computacional Stata®, construíram-se representações para
os gaps tecnológicos e territoriais de eficiência, a fim de
ajudar a entender a dinâmica industrial brasileira em seu
momento histórico. Notou-se que a indústria de
transformação do Brasil tem transcendido a concentração
de seus esforços para atividades econômicas de maior
intensidade tecnológica.

Under the theoretical assumptions of the Evolutionary
Economics and the conceptual aid of the Institutional
Economics, it was analyzed the efficiency of the productive
activities of the manufacturing industry in Brazil according to
their technological intensity patterns. The data used in the
methodological contents were collected from the Pesquisa
Industrial Anual (PIA), promoted by the Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) in partnership with the
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Through the
computational tool Stata®, representations for technological
and territorial gaps of efficiency were constructed to help to
understand Brazilian industrial dynamics in its historical
moment. It was noted that Brasilian manufacturing industry
have transcended the concentration of their efforts to
economic activities with higher technology.

Palavras-chave: Indústria de transformação. Eficiência.
DEA. Intensidade tecnológica.

Key words: Manufacturing industry. Efficiency. DEA.
Technology intensity.
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2.9 LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Elaborar de acordo com a ordem apresentada no texto. O título LISTA DE ILUSTRAÇÕES
deve ser incluído de modo centralizado, em negrito e no alto da folha. Recomenda-se a
elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração (quadros, fotografias, gráficos, etc.).
Elaborar lista distinta de cada tipo de ilustração a partir de cinco itens, caso contrário elaborar
lista única.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Exemplo:
Figura 1 - Índices da Eficiência Geral das Intensidades
Tecnológicas no Acre, de 2000 a 2012............................42
Figura 2 - Gap Tecnológico no Acre, de 2000 a 2012.......42
Figura 3 - Índices da Eficiência Geral das Intensidades
Tecnológicas em São Paulo, de 2000 a 2012..................44
Figura 4 - Gap Tecnológico em São Paulo, de 2000........45
Figura 5 - Concessões para Usar Patente, de 2000.........47
Figura 6 - Principais Fornecedores de Tecnologia para o
Brasil, de 2000 a 2012.....................................................48
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2.10 LISTA DE TABELAS
O título LISTA DE TABELAS deve ser incluído de modo centralizado, negritado e no alto da
folha. Elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto.

Exemplo:
LISTA DE TABELAS
TABELA 1 - Estabelecimentos de educação - PA....................12
TABELA 2 - Taxas de reprovação e abandono – PA................32
TABELA 3 – Estabelecimentos de ensino médio – PA.............33
TABELA 4 – Matrícula inicial e taxa de crescimento do ensino
médio – PA..................................................................................33
TABELA 5 - Número de instituições de ensino superior,
organização (capital e interior).................................................45
TABELA 6 - Número de cursos de graduação presenciais, por
organização acadêmica e localização – 2002........................ 48
TABELA 9 - Número de concluintes em cursos de graduação
presenciais – 2002 ....................................................................55

2.11 LISTA DE REDUÇÕES (ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS)
O título da LISTA deve ser incluído de modo centralizado, negritado e no alto da folha. As

abreviaturas, siglas e símbolos devem ser apresentados em ordem alfabética. Cada
abreviatura é seguida da palavra ou expressão correspondente. É recomendada lista própria
para cada tipo de redução. Quando a sigla aparecer pela primeira vez no texto colocar por
completo o nome com a sigla correspondente.
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Exemplo:
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el
Caribe
CFE - Conselho Federal de Educação
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico
DASP - Departamento Administrativo do Serviço Público
FGV - Fundação Getúlio Vargas
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
MEC - Ministério de Educação e Cultura
NATIS - National Information Systems
OEA - Organização dos Estados Americanos
PBDCT - Plano Básico de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico

2.12 SUMÁRIO
Representa a enumeração progressiva dos capítulos, seções ou parte do trabalho.
Esses indicativos devem conter os títulos de cada sessão e suas subdivisões na sequência que
aparecem no desenvolvimento do texto, seguidos de linha pontilhada e da página inicial de
cada sessão.
De acordo com a NBR 6027;2003, a numeração progressiva das seções apresentada
no sumário é a visão imediata de cada parte do documento, facilitando a localização das
seções e outras partes.
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Cada sessão e suas subdivisões devem obedecer às seguintes normas:
PRIMÁRIA

Principal divisão do texto no documento,
deve aparecer em caixa alta e negrito.

SECUNDÁRIA

É a divisão de uma primária e deve
aparecer em caixa alta sem negrito.

Terciária

Subdivisão de uma secundária que deve
aparecer em caixa baixa, em negrito.

Quaternária

Subdivisão de uma terciária que deve
aparecer em caixa baixa sem negrito.

Quinária

Subdivisão de uma quaternária que deve
aparecer em caixa baixa sem negrito. Não
é aconselhável ultrapassar essa seção.

Exemplo:
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ................................................................10
2 ASPECTOS TEOLÓGICOS ELEMENTARES DA IMPLANTAÇÃO DE
IGREJAS...........................................................................13
2.1 PLANO REDENTOR DE DEUS..........................................15
2.2 MISSÃO DA IGREJA.......................................................17
2.2.1 Preservar o mundo criado.........................................18
2.2.2 O Espirito Santo e o plano de Deus............................20
3 PAULO, O PLANTADOR DE IGREJAS (IGREJAS)....................23
3.1 IGREJA COMO EDIFICAÇÃO...........................................31
4 COMO ALCANÇAR A IMPLATAÇÃO DE IGREJAS.................44
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................56
REFERÊNCIAS...................................................................58
APÊNDICE........................................................................60
ANEXO............................................................................65
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2.13 ELEMENTOS TEXTUAIS
É parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e detalhada do assunto.
A parte textual é composta de: Introdução, desenvolvimento e conclusão.

2.13.1 Introdução
É o enunciado geral, claro e simples sobre o tema da pesquisa. Segundo Azevedo
(2001, p.54), recomenda-se os seguintes aspectos:







Delimitação da natureza e do escopo do problema (assunto, objetivo, fenômeno);
Indicação das razões da escolha do tema e sua possível realização;
Estabelecimento do quadro teórico-metodológico empregado e sua relação com o
objetivo de estudo;
Indicação dos materiais empregados (se se tratar de uma pesquisa documental, devese discutir as fontes empregadas);
Indicação dos principais resultados da pesquisa;
Indicação das principais conclusões a que se chegou na pesquisa.

Exemplo:

10
1 INTRODUÇÃO

↕

Recuo 1,25
do parágrafo

O presente trabalho é sobre... (dizer qual é o
assunto), mais concretamente... (refletir um breve
apanhado dos subtemas tratados nos vários
capítulos). É objetivo/ são objetivos deste
trabalho... (especificar quais são os objetivos do
trabalho).
Está organizado em X partes/ capítulos. Na
parte 1/ capítulo, será abordado... (espeficicar o
assunto). Na parte 2/ capítulo 2 optamos por
abordar... (especificar o assunto) e assim
sucessivamente.
A metodologia utilizada foi a pesquisa
bibliográfica,
enriquecida
com
algumas
entrevistas... (ou outra, especificar qual foi).

Seção separada
por um espaço
de 1,5 do início
do texto.

A numeração
deve
ser
separada
do
título da seção
com
um
espaço.
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2.13.2 Desenvolvimento
O desenvolvimento se organiza em seções, porém não existe um padrão único para a
sua estrutura, a qual depende de como o estudo vai ser demostrado no trabalho
(experimental, não experimental, de campo, de revisão bibliográfica, entre outros).
Azevedo (2001, p.57) diz que:
Há varias formas de organizar o material coletado. Um procedimento
é demostrar cada hipótese num determinado capítulo; a conclusão
pode vir ao final do capítulo ou ao longo da argumentação;
geralmente, após a introdução, escreve-se um capítulo de natureza
geral, e outro, antes da conclusão, para fechar as conclusões.
Recomendam-se os seguintes elementos:
 Revisão da literatura: é o referencial teórico que contribuiu na evolução do assunto.
 Metodologia: descrição detalhada dos métodos, das técnicas e dos processos
adotados para a os resultados da pesquisa.
 Resultados: exposição de dados por meio de tabelas, quadros, figuras, gráficos, etc.
 Discussão: explanação e comparação dos resultados alcançados na pesquisa; mostrar
os aspectos que confirmem ou apresentem novas ideias para um resultado ou teoria.
19

Exemplo:

2 ESTUDO SOBRE O NEOPENTECOSTALISMO

Seção separada
por um espaço
de 1,5 do início
do texto.

↕
O número de evangélicos no Brasil aumentou
61,45% em 10 anos, segundo dados do Censo
Demográfico divulgado no dia 29/06/2012, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Podemos atribuir boa parte desse
crescimento às igrejas neopentecostais...

2.1 BREVE HISTÓRICO DAS IGREJAS
NEOPENTECOSTAIS

A missão de entender o pensamento
neopentecostal começa compreendendo sua
história...
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2.13.3 Conclusão ou Considerações finais
É a síntese de toda a pesquisa, em que o autor recapitula e sintetiza o estudo. Faz-se
autocrítica do seu próprio trabalho e sugere aspectos que ainda podem ser explorados. Deve
ser breve e sempre se basear em dados comprovados.
Exemplo:

47
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho abordamos o assunto... (fazer
um breve resumo do trabalho) e concluímos que...
(referir qual foi a grande conclusão do trabalho).
Cumprimos todos os objetivos que nos
tínhamos proposto/ só cumprimos alguns dos
objetivos enunciados, devido..., uma vez que/
porque...
Este trabalho foi muito importante para o
meu/nosso conhecimento/ a compreensão/ o
aprofundamento deste tema, pois/ uma vez que/
visto que/ porque permitiu/ compreender
melhor..., nos permitiu desenvolver/ aperfeiçoar
competências
de
investigação,
seleção,
organização e comunicação da informação...

2.14 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS
São elementos que complementam o trabalho e devem estar, como o próprio nome
diz, após o texto. Dentre os muitos elementos pós-textuais, somente as Referências são o
elemento obrigatório no trabalho.

2.14.1 Referências
São elementos descritivos padronizados que permitem a identificação de um material
ou documento utilizado no texto, cada referência deve ser apresentada de modo a permitir
sua identificação pelo leitor. As referências devem aparecer em uma lista ordenada e em
folha própria. As referências são alinhadas somente à margem esquerda e de forma a se
identificar individualmente cada documento. O título REFERÊNCIAS deve ser incluído de
modo centralizado, negritado e no alto da folha.
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Exemplo:
50
REFERÊNCIAS
BERNHEIM, Carlos Tunnermann. Hacia uma nueva
educación en Nicaragua. Managua: Cultura, 1983.
CANDAU, Vera M. F. (coord.).
licenciatura. Brasília: INEP, 1987.

Novos

rumos

da

CUNHA, Murilo Bastos da. Construindo o futuro: a
biblioteca universitária brasileira em 2010. Ciência da
Informação, Brasília, DF, v. 29, n. 1, p. 71-89, jan./abr.
2000.
FERREIRA, Júlio R. A construção escolar da deficiência
mental. Piracicaba: Unimep, 1980.
FREITAS, Luiz Carlos de. Projeto histórico, ciência e
pedagógica e didática. Educação e Sociedade, Campinas,
v.7, n.27, p.120-140.

Espaçamento
entre
linhas
simples.

Espaçamento
entre
linha
simples
em
branco.

KOSIK, Karel. Dialética do concreto. 2. ed. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1976.
PAIVA, Rodrigo. Ensino superior: qualidade x
quantidade. Porto Alegre: Veritas, v.36, n.141, p.103-106.

2.14.2 Glossário
São palavras ou expressões técnicas com suas respectivas definições que devem
aparecer em ordem alfabética. O glossário visa esclarecer um público menos esclarecido
sobre o assunto. As definições ficam a critério do autor. O título GLOSSÁRIO deve ser incluído
de modo centralizado, negritado e no alto da folha.
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54

Exemplo:

GLOSSÁRIO
Aedes Aegypt: Mosquito transmissor da febre
amarela e da dengue.

Texto com fonte tamanho 12,
justificado, espacejamento entre
linhas de 1,5. Separados por um
espaço 1,5, os verbetes devem estar
em negrito, sucedidos por dois
pontos.

Anofelinos: Família de mosquitos transmissores da
malária
Bactérias: Organismos vegetais microscópicos,
geralmente sem clorofila, essencialmente unicelulares
e universalmente distribuídos.
Causa Básica de Morte: A causa básica de morte é
(a) a doença ou lesão que iniciou a cadeia de
acontecimentos patológicos que conduziram à morte,
ou (b) as circunstâncias do acidente ou da violência
que produziu essas lesões.
Centro De Saúde: Unidade de saúde destinada a
prestar assistência sanitária de forma programada a
uma população determinada, pelo menos nas quatro
especialidades básicas. A assistência médica deve
ser permanente e, sempre que possível, prestada por
médico generalista.

2.14.3 Apêndices
Os apêndices são textos elaborados pelo autor com objetivo de completar uma
argumentação.
Exemplo:

59
APÊNDICE B – Roteiro das entrevistas

57
APÊNDICE A – Roteiro das
entrevistas

56

APÊNDICES

__________________________________________________________________________25
2.14.4 Anexo
Anexos são documentos não elaborados pelo autor, que servem de comprovação,
ilustração e fundamentação para o trabalho.
Exemplo:

66
ANEXO B – Mapa região metropolitana...

61
ANEXO A – Folhetos DST s

60

ANEXOS
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3 ARTIGO CIENTÍFICO1
O artigo científico poderá ser usado para publicação em periódico especializado com
o objetivo de transmitir informação ou dar conhecimento de algo original de dados
pesquisados e explorados.


O que é?

Artigo científico pode ser definido com um estudo reduzido, mas completo quanto
aos assuntos tratados.
É uma comunicação escrita, contendo os resultados originais de uma investigação ou
pesquisa ou parte dela.
A publicação de artigos é a principal maneira de demostrar novas pesquisas sobre
alguma área do conhecimento, trabalhando a ideia do progresso científico.
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):
“Artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e
discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do
conhecimento.” (NBR 6022, 2003, p.2).


O que não é?
O artigo científico não é:
- livro, tese, dissertação ou monografia;

- escrever de forma aleatória, subjetivamente e inobservando as regras técnicas e
metodológicas;
- repetir o que já foi estudado sem apresentar resultados, dar apenas a sua opinião;
- escrever apenas o que pensa ou que descobriu sem mostrar os avanços na área;
- escrever unicamente sob a sua própria autoridade intelectual.

3.1 A REDAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO
___________________
1 As Explicações sobre artigo científico são baseadas na palestra “Artigo Cientifico” ministrada pelo Prof. José Antônio Mangoni, na semana da biblioteca da
Faculdade Teológica Batista Equatorial, em 27 de outubro de 2014.
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O artigo científico contém observações e acumulação de informações. Ao escrever, o
autor deve ser bem claro com seus objetivos. Pergunta e questiona os porquês, fugindo do
senso comum ou conhecimento popular.
Os resultados são comunicados ao público interessado, em que o produto pesquisado
e futuramente conhecido por meio dos escritos pode contribuir para o bem comum.
Para os resultados da pesquisa, a qualidade na hora de escrever um artigo está nos
critérios do texto ter: precisão, concisão e decisão.

3.1.1 Grau de cientificidade
Os artigos devem ser inéditos e devem utilizar, predominantemente nas ciências da
experimentação, a observação e as fontes documentais (material bibliográfico), observando
os seguintes aspectos:
- conter descoberta ou parte de descoberta,
- apresentar provas do que foi escrito,
- ter objetividade, clareza e palavreado apropriado, ser ordenado e sistemático,
segundo os parâmetros lógicos,
- conter interpretações claras

3.2 ESTRUTURA:
De acordo com Azevedo (2001), a estrutura do artigo varia de acordo a tradição do
campo do conhecimento em que se inscreve. Em Anexo II deste material contém um
exemplo completo de artigo científico da revista Sistemática Equatorial.
Abaixo, vamos verificar os elementos e suas obrigatoriedades:
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ESTRUTURA DO DOCUMENTO (NBR 6022/2003)
Pré - textuais

Textuais

Pós - textuais

- Título e subtítulo de houver
- Nome(s) do(s) autor(es)
- Resumo na língua do texto
- Palavras-chave na língua do texto
- Introdução
- Desenvolvimento
- Conclusão
- Título e subtítulos se houver em
língua estrangeira
- Resumo em língua estrangeira
- Palavras-chave em língua estrangeira
- Notas explicativas
- Referências
- Glossário
- Apêndices
- Anexos

Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatórios
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Opcional
Obrigatório
Opcional
Opcional
Opcional

4 OUTROS GÊNEROS ACADÊMICOS
Orientaremos algumas sugestões de procedimento mais comuns de alguns trabalhos
acadêmicos quanto à leitura e análise de livros.

4.1 RESENHA
Resenha, também conhecida como resumo critico, caracteriza-se pela análise crítica a
um documento, ou seja, é um texto crítico sobre uma determinada obra. Aqui você pode
expressar a sua opinião, mostrando os pontos falhos, revelando as ideologias e destacando
os pontos positivos do material. No texto, deve conter: introdução, resumo e opinião.
SCHUELTER, Cibele Cristiane. Trabalho
voluntário e extensão universitária. Episteme,
Tubarão, v. 9, n. 26/27, p. 217-236, mar./out.
2002.

Exemplo:

Texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto
texto textotexto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto. Texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto
Texto texto texto. Texto
texto texto texto texto texto texto
texto texto texto exto texto texto
texto texto texto texto texto texto
Texto texto texto texto

texto texto
texto texto
texto texto
texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto
texto

A referência deve ser digitada em
espaço simples, fonte tamanho 12,
com alinhamento à esquerda.

O texto da resenha deve ser
digitado com espacejamento
1,5, recuo do parágrafo de
1,25. Fonte tamanho 12, com
alinhamento justificado.
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4.2 RESUMO
Emprega-se, então, em resumir o livro ou material. Visa incentivar a leitura da obra.
Pede-se que apresente as ideias principais do autor, conciliando-as e ordenando-as.

Exemplo:
AUGUSTINHO, Aguinaldo. A trajetória de um
sonho. Florianópolis: Ed. Unisul; Samec, 2008
Texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto
textotexto texto texto texto texto texto
texto texto texto. Texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto. Texto texto texto. Texto
texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto exto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto
texto. Texto texto texto texto. Texto texto
texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto. Texto texto
texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto

texto
texto
texto
texto
texto
texto
texto
texto
texto
texto
texto
texto
texto
texto

A referência deve ser digitada em
espaço simples, fonte tamanho 12,
com alinhamento à esquerda.

O texto do resumo deve ser
digitado com espacejamento
1,0, sem recuo de parágrafo e
continuo. Fonte tamanho 12,
com alinhamento justificado.

4.3 RELATÓRIO
O relatório deve ter a ordem básica que segue:







CAPA
FOLHA DE ROSTO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO / DESENVOLVIMENTO / CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
QUADRO DE AVALIAÇÃO

a) Introdução: Descrever o(s) setor (es) onde se desenvolveu o estágio e explicitar
como foi a sua inserção quanto às atividades propostas e às relações interpessoais.
b) Desenvolvimento: Ordenar e descrever de forma lógica estruturada cada atividade
desenvolvida no campo de estágio.
c) Considerações Finais: Correlacionar as atividades desenvolvidas no campo de
estágio ao conteúdo teórico da graduação.
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d) Referência Bibliográfica: É a relação de todas as obras dos autores utilizados na
correlação teórico – prática
e) Quadro de Avaliação: O quadro é a última folha do relatório e deve conter as
assinaturas do supervisor e do estagiário, as notas das partes avaliadas, a nota final e,
eventuais observações e considerações.

4.4 FICHAMENTO

O Fichamento é uma síntese das principais ideias contidas na obra ou no texto. Podese elaborar com suas próprias palavras a interpretação do que foi lido.
O texto do fichamento deve ser digitado com espacejamento 1,5, recuo do parágrafo
de 1,25. Fonte tamanho 12, com alinhamento justificado. No Anexo I deste material, contém
um exemplo completo de fichamento.
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4.5 PROJETO DE PESQUISA
O projeto de pesquisa deve ter a seguinte estrutura:
a) Área do conhecimento: define as dimensões de atuação no projeto;





Assunto específico;
Delimitação;
Justificativa: Relevâncias, Relevância científica e Relevância doutrinária;
Interesses;

b) As Fontes: são os meios através dos quais o trabalho adquire fundamentos para a
pesquisa;



As fontes primárias;
As fontes secundárias ;
c) Referencial teórico: são as principais fontes de referência citadas no trabalho;
d) Metodologia: refere-se a como será feita a obtenção dos dados necessários;



Objetivos: Geral e específicos;
e) Problema: criará um questionamento para definir a abrangência da pesquisa;




Problema central;
Problema corolários;
f) Hipóteses: são pré-soluções para o problema levantado;




Hipótese central;
Hipóteses secundárias;
g) Cronograma: é a previsão de tempo que será gasto na realização do trabalho;
h) Esboço Preliminar: delineamento inicial elaborado;
i) Referências: devem ser listadas as referências bibliográficas utilizadas.

No Anexo II deste material contém um exemplo de Projeto de pesquisa com mais
elementos.
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5 ELEMENTOS DE APOIO E LOCALIZAÇÃO
As referências e materiais utilizados devem ser usados criticamente no texto
científico para não parecerem uma colagem, ou seja, precisa de um toque pessoal do autor.
A contribuição para a compreensão do objeto investigado está dividida nas seguintes
maneiras: Citações (direta ou indireta); Notas de rodapé (explicativas e de referência) e
Ilustrações.
A FATEBE não permite plágio acadêmico, definido como o uso de um texto, frase,
conceito e ou ideias, tanto de livros, periódicos, internet, etc.; de outro autor ou pesquisador
sem lhe referenciar como fonte de pesquisa.

5.1 NOTAS DE RODAPÉ
A partir da margem esquerda, devem ser digitadas em espaço simples e separadas do
texto por filete de 5 cm. Cada nota deve ser digitada de forma a destacar o expoente, sem
espaço entre elas com o mesmo tipo de letra que a do texto e com tamanho de fonte menor.
A numeração é sequencial em algarismo arábico.
Podem ser:
a) Notas explicativas: são usadas para esclarecimento, comentário ou traduções do
tema discorrido no texto.
Exemplo (No texto):
Assim, cada capítulo trata de desenvolver uma hipótese¹.
(No final da folha – Rodapé):
_________________
¹ Para uma explicitação desses paradigmas, reveja o cap. 4.
b) Notas de referência: indicam as fontes utilizadas no texto, no caso de citação de
citação deve aparecer somente o autor citado e não o autor que o citou.
Exemplo (No texto):
Conforme Sommerville¹, os requisitos não funcionais, “são aqueles
que não dizem respeito diretamente ás funções específicas
fornecidas pelo sistema.”
(No final da folha – Rodapé):
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_________________
¹ SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 6 ed. São Paulo:
Addison-Wesley, 2003. p. 84.

A primeira nota de citação deve conter os elementos essenciais da obra, nas
indicações posteriores utilizam-se as seguintes expressões latinas:

Expressão Latina
Apud

Ibidem ou Ibid.

Idem ou Id
Opus Citatum ou Op. Cit.

Passim
Et sequens ou et seq.

Logo citado ou Loc. Cit.
Cf.

Significado
Citado por,
segundo.

Exemplo
conforme, No texto
... (RODRIGUES, 1999 apud
FONSECA, 2005, p.118)
No Rodapé
² RODRIGUES, 1999 apud
FONSECA, 2005, p.118
Na mesma obra em FAGUNDES, 1995. p. 33
seguida, mudando apenas Ibidem, p.60
a paginação.
Do mesmo autor.
FAGUNDES, 1995. p. 221
Idem, 1997, p. 70
Obra
citada FAGUNDES, 1995, p.156
anteriormente.
GARLAND, 1991, p.43
FAGUNDES, op. cit., p.134
Aqui e ali, em diversas FAGUNDES, 1995, passim
passagens.
Seguinte ou que se segue. FAGUNDES, 1995, p.23 et
Indica a primeira de uma seq.
série
de
páginas
referenciadas.
No lugar citado
FAGUNDES, 1995, p. 52-55
FAGUNDES, loc. cit.
Confira
(Referência
a Cf. GARLAND, 1991, p.25
trabalhos
de
outros
autores ou a notas de
mesmo autor)

5.2 CITAÇÕES
É a ação de fazer referência de informações extraídas de outra fonte para sustentar
ou ilustrar o assunto discorrido no texto. Elas podem aparecer tanto no texto como em notas
de rodapé. A FATEBE utiliza preferencialmente o sistema Autor-data-página para os
trabalhos acadêmicos.
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5.2.1 Citação direta
De acordo com a norma NBR 10520:02 “citação direta é a transcrição textual de parte
da obra do autor consultado”. (ABNT. NBR 10520, 2002, p.2).
Detalhando além do autor consultado também o ano e a página separado por vírgula,
assim como as formas a baixo:

a) Citação direta até 3 linhas:
O registro deve ser transcrito normalmente no texto entre aspas.
Exemplo:
Segundo Ziegler (1977, p.304), “só a morte assegura sem cessar uma renovação
sem a qual a vida declinará.”
b) Citação com mais de 3 linhas:
O registro deve aparecer com recuo de 4 cm para todas das linhas a partir da
marguem esquerda. A letra deve ser menor que a do texto e sem aspas.
Exemplo:
Lemos (1998, p. 347) afirma que enquanto instituição social é necessário que a
biblioteca possua cinco pré-requisitos:
A intencionalidade política e social, o acervo e os meios para sua permanente
renovação, o imperativo da organização e sistematização, uma comunidade de
usuários, efetivos ou potenciais, com necessidades de informações conhecidas ou
pressupostas, e, por último, mas não menos importante, o local, o espaço físico
onde se dará o encontro entre usuários e os serviços da biblioteca.

5.2.2 Citação indireta
Apresenta a ideia de outros autores utilizando as próprias palavras do pesquisador ou
aluno, considerando que a ideia registrada continua sendo do autor consultado (é opcional
indicar página neste caso).


Exemplos:
Segundo Ayerbe (2003), o fortalecimento das cidades europeias oferece
um clima propício ao empreendimento e também à livre iniciativa, mas [...]
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Ou
O fortalecimento das cidades europeias oferece um clima propício ao
empreendimento e à livre iniciativa (AYERBE, 2003), mas [...]


Exemplo com mais de dois autores:
Lopes et al (1992) argumentam que o acesso aprimorado engloba tanto acesso
intelectual quanto físico.
Ou
[...] o acesso aprimorado engloba tanto acesso intelectual quanto físico. (LOPES et
al, 1992).



Exemplo com vários autores (Indicar todos os autores em ordem alfabética):
As inovações tecnológicas nas concepções de Ferraz et al. (1996), de Kupfer et al.
(2002, 2004) e de Nelson e Winter (2005, p. 195), ou seja, como os
aperfeiçoamentos técnicos no produto ou no processo industrial, sobre os quais
as empresas operam em conformidade com as suas necessidades administrativas.



Exemplo de informações verbais:
Silva (2001, informação verbal)
Ou
(SILVA, 2001, Informação verbal)

5.2.3 Outras citações
a) Elipse ou supressões: é permitida a omissão de palavras na citação quando seu
sentido não é alterado. Tal omissão é indicada por reticências entre colchetes [...].
Exemplo: A dimensão completa da vida e do trabalho de supervisor-educador, intelectual e
criativo [...] desdobra a sua prática pedagógica em todos os níveis em que é necessário vivêla”. (AZEVEDO, 2006, p. 121).
b) Interpolação ou comentários: trata-se de acréscimo de palavras ou frases. A
exatidão é fundamental na citação. Portanto, qualquer correção ou observação feita deve
ser indicada corretamente, inserindo a correção entre colchetes ou parênteses: [...]
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Exemplo: “não se mova *como se isso fosse possível+, faça de conta que está morta.”
(CLARAC; BONNIN, 1985, p. 72).
c) Ênfase ou destaque: quando for utilizado o grifo (negrito, itálico etc.), isto deve ser
mencionado: (grifo do autor) ou (grifo meu).
Exemplo: “*...+ desejo de criar uma literatura independente, diversa, de vez que, aparecendo
o classicismo como manifestação de passado colonial *...+” (CANDIDO, 1993, v. 2, p. 12, grifo
do autor).
d) Informação verbal: quando se tratar de dados obtidos de palestra, debates,
comunicações etc., usa-se entre parênteses, no texto, a expressão (informação verbal) e
dados em nota de roda pé.
Exemplo: Existe uma versão atualizada das normas para apresentação de citações no texto e
notas de rodapé (Informação verbal)¹ que poderá auxiliar o autor na redação de documentos
técnicos científicos.
No rodapé da página:
_________________
¹ Notícia fornecida por Aparecida Angélica P. Sabadini em palestra no Instituto de Psicologia
da Universidade de São Paulo, em setembro de 2002.

e) Citação em língua estrangeira: Quando se fizer uma citação em idioma
estrangeiro, (original), faz-se uma citação direta. Nesse caso, indica-se a tradução em nota de
rodapé.

5.2.4 Ilustrações
As ilustrações podem ser figuras: gráficos, desenhos, mapas, diagramas, fluxogramas
etc.; Imagens: fotos e assemelhados e tabelas.

5.2.4.1 Figuras
Devem ter legenda explicativa dos detalhes. Os gráficos devem apresentar-se em
programa adequado Excel, CorelDraw, etc. Não são aceitos gráficos escaneados. As imagens
podem ser mostradas em qualquer formato (jpg, tif, psd, etc.) e podem sem escaneadas. Não
são aceitas cópias xerocadas.
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Exemplo 1:
Figura 1: Índices da Eficiência Geral das Intensidades Tecnológicas no Acre, de 2000 a 2012
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Fonte: Pesquisa Industrial Anual (PIA, 2012). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Elaboração do autor.



Exemplo 2 (Se a figura for de elaboração do autor do texto):
Figura 3.1 - Fio condutor de eletricidade

Fonte: Elaborada pelo autor
Obs.: se o autor for do sexo feminino, é possível colocar "elaborado pela autora". É
aconselhável, inclusive.
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Exemplo 3 (Se a figura tiver sido elaborada por outra pessoa e copiada de um livro,
periódico ou artigo):
Figura 7 - Moradores presentes no evento.

Fonte: CASTRO, 2005, p. 7.
Obs.: A referência completa precisa ir em nota de rodapé ou na lista de referências
no final do texto.



Exemplo 4 (Se a fonte for um site ou repositório digital):
Figura 8 - Presidente na década de 1960.

Fonte: Lume - Repositório Digital da UFRGS¹.
Em nota de rodapé:
¹ Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br9156;.Acesso em ago. 2012.
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Exemplo 5 (Se for um print screen de um aplicativo/mais comuns em publicações da
área da informática):
Figura 10 - Exemplo de planilha do LibreOffice Calc

Fonte: print screen da aplicação no sistema operacional Windows 7.

5.2.4.2 Tabelas
Devem aparecer o mais próximo possível do trecho a que se referem. Explicações e
significados de abreviaturas e símbolos devem ser colocados na parte inferior da tabela e
padronizados conforme o Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), o IBGE estipula que:
- Devem ter numeração em algarismo arábico independente e consecutiva;
- Colocar o nome “Tabela” e sua numeração antes do título acima da tabela;
- Indicar fontes citadas na construção das tabelas e outras notas em nota de rodapé;
- Se não couber em uma folha repetir título e cabeçalho na folha seguinte;
- Utilizar linhas horizontais e verticais para separar os títulos das colunas no
cabeçalho e fechá-las na parte inferior;
- Evitar linhas verticais para separar colunas e linhas horizontais para separar linhas.
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Exemplo:
TABELA 6 – Principais investimentos da indústria madeireira no Paraná em 1995
EMPRESA

ATUAÇÃO

R$

PART (%)

Masisa Madeireiras

MDF

260000

24,3

Casa Blanca

Aglomerados

250000

23,37

Placas do Paraná

Madeira

180000

16,32

Tafisa Brasil

MDF

130000

12,15

Projeto Aurora

Resinas

70000

6,54

Bermeck S.A

Aglomerados

13500

1,26

903500

100

TOTAL DOS INVESTIMENTOS
Fonte: SEPCG, IPARDES

6 FORMATAÇÃO GRÁFICA
A norma ABNT NBR 14724, 2005, estabelece requisitos formais para a adequada
apresentação física de trabalhos acadêmicos. Abordaremos alguns mais importantes.

6.1 FORMATO DO PAPEL
O texto deve ser digitado em cor preta e em papel A4 (210x297mm). O documento
deve ser produzido usando o anverso e verso das folhas (frente e costa do papel). Para
impressão, pode-se utilizar papel branco ou reciclado.
As margens devem ser: superior 3cm e direita e inferior 2cm.
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Exemplo:
Margem
esquerda e
superior 3 cm

Margem direita e
inferior 2 cm

6.2 ESPACEJAMENTO
Todo o texto deve ser digitado com espaçamento de 1,5 entre as linhas, excerto a
citação de mais de três linhas, notas de roda pé, referências, legendas e natureza do
trabalho; estas devem estar em espaçamento simples.
As referências devem ser separadas por um espaço simples em branco.
Exemplo:
22
2 ABORDAGEM INSTITUCIONAL

Seção separada
por um espaço
de 1,5 do início
do texto.

↕

Recuo
do
parágrafo de
1,25.

No

que

tange

à

análise

do

desempenho econômico das atividades
industriais,

a

questão

institucional

Espaçamento entre linhas
de 1,5 e fonte 12.

preenche uma lacuna criada pelo aumento
dos custos de transação. Dessa forma,
Camacho e Rodríguez (2005, p.95) dizem
que:
Para a primeira, a qual
engloba
todos
os
aperfeiçoamentos do processo
produtivo, o investimento em
programas de P&D e em
capital humano
é algo
indispensável, assim como os
apoios
institucionais
às
políticas
econômicas
favoráveis à diferenciação e
concorrência no mercado.

Espaçamento entre linhas
simples e fonte menor que
a do texto.
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6.3 INDICATIVO DE SEÇÃO
O indicativo numérico de uma seção vem em algarismo arábico, precede seu título, é
alinhado à esquerda e separado por um espaço de caractere. Os títulos das seções primárias
devem começar em página ímpar (anverso), na parte superior da mancha gráfica e ser
separados do texto que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5. (Ver exemplo acima)
Da mesma forma, os títulos das subseções devem ser separados do texto que os
precede e que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5. Títulos que ocupem mais de
uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra da
primeira palavra do título.

6.4 EQUAÇÕES E FÓRMULAS
Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas
com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita. Na sequência normal do
texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus elementos (expoentes,
índices, entre outros).

Exemplo:
an1X1+ an2X2+... amnXn

(1)

X1+X2+... Xn ≥ 0

(2)

6.5 TIPO DE LETRA
Recomenda-se, para digitação, a utilização das fontes: Arial e Times New Roman
tamanho 12 para o texto e tamanho 10 para citações de mais de três linhas, notas de rodapé,
paginação e legendas das ilustrações e tabelas. No caso de textos datilografados, para
citações de mais de três linhas, deve-se observar apenas o recuo de 4 cm da margem
esquerda.

6.6 NUMERAÇÃO DE PÁGINAS
As páginas pré-textuais devem ser contadas, porém não numeradas.
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Para trabalhos digitados no anverso e verso, a numeração deve ser colocada no canto
superior direito, no caso do anverso da folha, e no canto superior esquerdo, no caso do verso
da folha.
Havendo apêndice e anexo, as suas folhas ou páginas devem ser numeradas de
maneira contínua e sua paginação deve dar seguimento à do texto principal.

7 RECOMENDAÇÕES DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Estabelece os elementos a serem incluídos em referências. Esta norma fixa a ordem
dos elementos das referências e estabelece convenções para transcrição e apresentação da
informação originada do documento e/ou outras fontes de informação.
Esta norma destina-se a orientar a preparação e compilação de referências de
material utilizado para a produção de documentos e para inclusão em bibliografias, resumos,
resenhas, recensões e outros.

Elementos essenciais (NBR 6023:2002)









Autor
Título
Subtítulo (se houver)
Edição
Local
Editora
Data de publicação
Pagina (se for necessário)

MODELO - LIVRO
JOYCE, James. Retrato do artista quando jovem. São Paulo: Abril Cultural, 1971.

MODELO - DOIS AUTORES
PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS, Lucie. Tratado da argumentação: a nova retórica. São
Paulo: Martins Fontes, 1996.
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MODELO - TRÊS AUTORES
AMARAL, Emília; SEVERINO, Antônio; PATROCÍNIO, Mauro Ferreira do. Novo manual de
redação: gramática, literatura, interpretação de texto. São Paulo: Círculo do Livro, 1995.

MODELOS - MAIS DE TRÊS AUTORES
DUBOIS, Jean et al. Dicionário de lingüística. 3.ed. São Paulo: Cultrix, 1988.
BRITO, Edson Vianna et al. Imposto de renda das pessoas físicas: livro prático de consulta
diária. 6. ed. São Paulo: Frase Editora, 1996.

MODELO - TESE, DISSERTAÇÃO, MONOGRAFIA
BOSSA, Nadia Aparecida. Fracasso escolar: um sintoma da contemporaneidade revelando a
singularidade. 2000. 248 f. Tese (Doutorado em educação) - Faculdade de Educação da USP,
Universidade de São Paulo, São Paulo.

MODELO – BÍBLIA
BÍBLIA. Língua. Título. Tradução ou versão. Local: Editora, data de publicação. Total de
páginas.
BÍBLIA. Grego-Português. Novo Testamento Interlinear. Tradução de João Ferreira de
Almeida. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 2004. 992 p.

MODELO - FOLHETO (MANUAL DE INSTRUÇÃO)
VOLKSWAGEN DO BRASIL. Assistência técnica/serviço médico. Manual de primeiros
socorros. 2.ed. São Paulo, 1996. 64p.

MODELOS – LÉXICO
GINGRICH, F. Wilbur; DANKER, Frederick W. Léxico do Novo Testamento Grego/Português.
São Paulo: Vida Nova, 1984.
LOUW, Johannes; NIDA, Eugene. Léxico Grego-Português do Novo Testamento Baseado em
Domínios Semânticos. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2013.
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MOUNCE, William D. Léxico Analítico do Novo Testamento Grego. São Paulo: Vida Nova,
2013.
MODELOS - DICIONÁRIO
DICIONÁRIO DE TERMOS DE PSICANÁLISE DE FREUD. Tradução de Jurema Alcides Cunha.
Porto Alegre: Globo, 1970.
O NOVO DICIONÁRIO INTERNACIONAL DE TEOLOGIA DO NOVO TESTAMENTO. Tradução de
Gordon Chown. São Paulo: Vida Nova, 1983.
TAYLOR, William C. Dicionário do Novo Testamento Grego. São Paulo: Editora Batista
Regular, 2000.
CURVILLIER, Armand. Pequeno dicionário da língua filosófica. 2. ed. Tradução de Lolio
Lourenço de Oliveira e J. B. Damaso Pena. São Paulo: Nacional, 1969.
MITCHEL, Larry A.; PINTO, Carlos O. C.; METZGER, Bruce M. Pequeno Dicionário de Línguas
Bíblicas: Hebraico e Grego. Parte II: Grego. São Paulo: Vida Nova, 2002, p. 1-160.

MODELOS – VERBETE
ILUMINURA. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua
portuguesa. 2. ed. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 1986. p.917.
Exemplo de autores diferentes por verbetes:
SEEBASS, Hans; BROWN, Colin. Santo, consagrar, santificar, santos, devoto. In: COENEN,
Lothar; BROWN, Colin (Orgs.) Dicionário internacional de teologia do Novo Testamento. 2.
ed. São Paulo: Vida Nova, 2000. V. II. p.2257-71

MODELOS - PERIÓDICOS
REVISTA CAMONIANA. São Paulo: Centro de Estudos Portugueses da Universidade de São
Paulo, v. 3, p. 1-251, 1980.
ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL 1997 [do] IBGE. Rio de Janeiro, 1998, Anual.
BOLETIM [do] Banco Central do Brasil. Brasília, jun. 1998.

MODELOS - ARTIGO DE REVISTA
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CAMPOS. Roberto. Em defesa dos bodes. Veja, São Paulo, edição 1.731, n. 2, p. 20, 12 jan.
2000.
BOLSONI, Wilma. A Internet apresenta o Brasil aos ingleses. Ponte Aérea, São Paulo, ano 20,
n. 157, p. 78-79.
NAVARRO, Ana. Plano de carreira: será que chegou a sua vez? Secretária Executiva, Curitiba,
ano 6, n. 61, p. 12-13, nov. 2000.
USANDO vírgulas sem traumas. Fragmentos de Cultura, Goiânia, v.8, n.6, p. 813, maio/jun.
1998.

MODELOS - ARTIGO DE JORNAL
OLIVEIRA, Gesner. Vale a pena controlar todas as fusões? Folha de S. Paulo, São Paulo, 25
nov. 2000. Folha Dinheiro, p. B-2.
CARTA 500 anos. Terceira Hora, Goiânia, 22 maio 2000, p.2.

MODELO – ARTIGO DE JORNAIS/REVISTAS ELETRÔNICAS
LUCAS, Clarinda. A organização do conhecimento e tecnologias da informação.
Transinformação. v.8, n.3, set/dez. 1996. Disponível em: <http://puccamp.br/~biblio>.
Acessado em 16 maio 2002.

MODELOS - GUIA
ESPANHA (Ministério de Comércio y Turismo). Barcelona: Turespaña: Secretária General de
Turismo, 1995. 60p. ISBN 84-8152-038-1.
GUIA SÃO PAULO. Ruas, plantas, ônibus. São Paulo: Abril, [199_].

MODELO - PARTES DE PUBLICAÇÃO AVULSAS, COM TÍTULO
FERNANDES, Florestan. Análise demográfica e análise morfológica. In:______. Mudanças
sociais no Brasil. São Paulo: Difel, 1960. Cap. 7, item 1, p. 203-209.
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MODELO - CAPÍTULO DE LIVRO
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SCHNERB, Robert. O século XIX: as civilizações não europeias: o limiar do século XX. In:
CROUZET, Maurice (Ed.). História geral das civilizações. São Paulo: Difel, 1958. n. 6, v. 14,
356p.

MODELOS – ANAIS, SIMPÓSIO E CONGRESSOS
SPALDING, Walter. Bibliografia da revolução federalista. In: CONGRESSO DA HISTÓRIA DA
REVOLUÇÃO DE 1894, 1, Curitiba, 1944. Anais... Curitiba: Governo do Estado do Paraná,
1944. p. 295-300.
SILVA, Amado. Redação e normalização. In: SIMPÓSIO DE NORMALIZAÇÃO, 2000, São Paulo.
Resumos... São Paulo: Embrapa. 2000. p.78-115.
SILVA, José Carlos Avelino da et al. Ártemis. In: IV JORNADA DE PESQUISA NUPEFIL/NER;
SEMANA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA (FIT), Goiânia. Mar. 2006. Caderno de Atas. Goiânia: ed.
Da UCG, 2006. P.11 (Mesa-redonda)

MODELOS - CONSTITUIÇÃO FEDERAL
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.
SÃO PAULO. Constituição (1989). Constituição do Estado de São Paulo. Diário Oficial do
Estado de São Paulo, São Paulo, 6 out. 1989.

MODELO - EMENDA CONSTITUCIONAL
BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000.
Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que criam o
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. In: CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL. 17.ed. São Paulo: Atlas, 2001.

MODELO - DECRETO
BRASIL. Decreto nº 3.847, de 26 de junho de 2001. Altera alíquota do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI incidente sobre os produtos que menciona. Diário Oficial,
Brasília, DF, 26 jun. 2001. Seção 1, p. 1.
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MODELO - RESOLUÇÃO DO SENADO
BRASIL. Senado Federal. Resolução nº 10, de 2001. Autoriza a contratar operações de crédito
externo, no valor equivalente a até US$ 404.040.000.00 (quatrocentos e quatro milhões e
quarenta mil dólares norte-americanos), de principal, entre a República Federativa do Brasil
e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird. Diário Oficial, Brasília,
DF, 21 jun. 2001. Seção 1, p. 2.

MODELO - CONSOLIDAÇÃO DE LEIS
BRASIL. Consolidação das leis do trabalho. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Aprova a consolidação das leis do trabalho. 104.ed. São Paulo: Atlas, 2000. Coletânea de
Legislação.

MODELO - CÓDIGO
BRASIL. Código civil. Organização de Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 1993.

MODELO - APELAÇÃO CÍVEL
BRASIL. Tribunal de Alçada Cível de São Paulo. 8ª Câmara. Preparo. Recurso. Recolhimento
de taxa judiciária em data posterior ao ingresso da irresignação. Inadmissibilidade, em face
da necessidade da comprovação do adimplemento no momento da interposição do apelo.
Art. 511, do Código de Processo Civil, com a nova redação dada pela Lei nº 8.950/94.
Deserção decretada. Recurso improvido. Agravo de instrumento nº 733.236-5. Relator: Juiz
Carlos Lopes, 13-8-1997. Boletim da Associação dos Advogados de São Paulo, nº 2099, p.
190-e, fev. 1998.

MODELO - HABEAS CORPUS
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso de Habeas Corpus. Transação. Habeas Corpus
nº 8.198, da 5ª Turma. Criminal. Juizado Especial Criminal. Transação. Pena alternativa.
Descumprimento. Conversão em pena restritiva de liberdade. Legitimidade. Relator Min.
Fernando Gonçalves, DJU, nº 124, de 1º jul. 1999, p. 211. BRASIL. Superior Tribunal Federal.
Habeas Corpus nº 69.912-0. Relator Min. Sepúlveda Pertence. DJU, Brasília, 26 nov. 1993,
Seção 1, p. 25.531/2.
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MODELO - RECURSO ESPECIAL
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão. Recurso Especial nº 111843/PR. 1ª Turma.
Responsabilidade Civil do Estado. Teoria Objetiva. Ação praticada por policial rodoviário, na
presumida defesa de terceiro. Relator Min. José Delgado. DJU, Brasília, 24 abr. 1997, p.
16.512.

MODELO - DOCUMENTO JURÍDICO EM MEIO ELETRÔNICO
BRASIL. Lei nº 9.995, de 25 de julho de 2000. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da
lei orçamentária de 2001 e dá outras providências. Diário Oficial da república Federativa do
Brasil. Brasília, DF, 26 jul. 2000. Disponível em: http://www.in.gov.br. Acesso em: 11 ago.
2000.

MODELOS – PESQUISAS ELETRÔNICAS E EMAIL
LEMOS, André. Ciber-rebeldes. Disponível em:
cyber/lemos/rebelde.html>. Acessado em: 15 jun. 2000

<http://www.facom.ufba.br/pesq/

GUERRA, C. M. F. Condições clínicas de próteses fixas. Disponível
<http://www.odontologia.com.br/artigo.idoso.html> Acesso em: 4 jul. 2000.

em:

FRANCO, Cecília. Relatório sobre Curso de Verão – Ano XX – Ecologia. Mensagem Enviada
por <cesep@cesep.org.br> e recebida por ivonirr@terra.com.br, em 18.10.2007. 13p.

MODELO – ARQUIVOS DIGITAIS
KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (Eds.). Enciclopédia e dicionário digital 98. São Paulo: Delta, 1998.
5 CD-ROM

MODELOS – RELATÓRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Relatório 1979. Curitiba, 1979. 70p.
CORREIA, F. Projeto Natividade. Goiânia: DNPM, 1980. v.1, 120p. (Relatório Técnico).

MODELOS – FILMES
BLADE Runner. Direção: Ridley Scott. Produção: Michael Deeley. Intérpretes: Harrison Ford;
Rutger Hauer; Sean Young; Edward James Olmos e outros. Roteiro: Hampton Fancher e David
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OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. Coordenação de Maria
Izabel Azevedo. São Paulo: CERAVI, 1983. 1 vídeo cassete (30 min), VHS, son., color.

MODELO – DOCUMENTO ICONOGRÁFICO
KOBAYASHI, K. Doença dos Xavantes. 1980. 1 fotografia, color., 16cm. X56cm.

MODELO - DOCUMENTO ICONOGRÁFICO EM MEIO ELETRÔNICO
GEDDES, Anne. Geddes 135.jpg. 2000. Altura: 432 pixels. Largura: 376 pixels. 51 kb. Formato
JPEG. 1 disquete.

MODELO – NOTAS DE AULA
KNAPP, Ulrich. Separação de isótopos de urânio: UFPA, 5-30 de set. de 1999. 26f. Notas de
aula

MODELO – DOCUMENTO CARTOGRÁFICO
INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP). Regiões de Governo do Estado
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ANEXO I
MODELOS DE FICHAMENTO
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Fichamento: SHIROMA, Eneida Oto. A reforma como política educacional dos anos 1990. In ____
Política Educacional. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
Capítulo III – A Reforma como Política Educacional dos anos 1990. p. 87 – 120

Tema: A reforma como política educacional dos anos 1990.
Objeto: O Texto vai tratar do extenso programa de reformas educativas do governo federal. Serão
destacados os elementos centrais de modo breve, as reformas referentes à educação básica e as
principais políticas e ações implementadas. Com um maior grau de aprofundamento serão tratadas as
políticas para o ensino superior e a formação de professores. (p. 87)
Problema: Uma política Nacional de Educação é mais abrangente do que a legislação proposta para
organizar a área. Realiza-se pelo planejamento educacional e financiamento de programas
governamentais e por uma série de ações não governamentais. (p. 87)
Tese defendida: A reforma dos anos de 1990 também envolveu e comprometeu intelectuais em
comissões de especialistas, análise de parâmetros curriculares, elaboração de referenciais e pareceres.
(p. 87) Foi se infiltrando pela mídia, minando o senso comum, cooptando intelectuais e formadores de
opinião pública. Às ocultas, progressivamente, busca-se impor a mercantilização da educação. (p. 115)
Argumentos: A prioridade do Estado nessa década foi assegurar o acesso e permanência da escola
através dos programas: “acorda Brasil! Tá na hora da escola!”, Aceleração da Aprendizagem, Guia do
livro didático – 1ª a 4ª série. Mas a mais importante na visão do MEC é a bolsa-escola que concede um
auxílio financeiro à família com crianças em idade escolar com renda per capta inferior ao mínimo
estipulado pelo programa. A bolsa está condicionada à matrícula e frequência dos filhos no ensino
fundamental. (p. 88)
No plano do financiamento o MEC implementou vários programas que consiste na distribuição
de recursos diretamente nos estabelecimentos escolares. O governo também dedicou prioridade a
intervenções de natureza avaliativa, como é o caso do censo escolar, do Sistema de Avaliação da
Educação Básica e outros. No campo da gestão está promovendo a municipalização, o Programa de
Atualização além de estimular a autonomia das escolas. Podem ser entendidos também como parte da
política educacional os programas focalizados em grupos específicos, como a educação e de jovens e
adultos e a Educação Indígena. E o melhor exemplo produzido pelo Brasil é a iniciativa denominada
Alfabetização Solidária, criada em Janeiro de 1997. Para isto o Estado promoveu parcerias com os
demais níveis do governo, com empresas e com entidades da sociedade civil. (p. 88-89)
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A reforma da Educação básica a autora menciona a inclusão da educação infantil na
educação básica através da lei 9.394/96. Dentre as políticas educacionais recentes, duas são as mais
debatidas que é a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais, em 1998 e o Decreto 3.276 de 6 de
Dezembro de 1999 que arrebata a formação de professores de educação infantil, assim como os das
séries iniciais, dos cursos de pedagogia. (p. 90)
Um grande conjunto de regulamentações afetou esse nível de ensino, especialmente a LDBEN,
a definição de Parâmetros Curriculares Nacionais para as oito séries, a instituição do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica (SAEB), os programas de reciclagem dos professores e novas
formas de financiamento, como o FUNDEF. Por meio do Decreto 2.208 de 17 de Abril de 1997
estabeleceu a separação formal entre ensino médio e técnico, isto produziu pra cada um, organizações
e currículos específicos. Este divórcio apenas reeditou a velha dualidade, encaminhando jovens de
classes sociais distintas para trajetórias diferenciadas não só educacionais, mas, sobretudo sociais e
econômicas. Atribui-se novamente ao setor privado a incumbência de responder pela formação geral
da força de trabalho. (p. 90-92)
Ensino Superior além da demanda por vagas como fator de pressão sobre o governo federal
na década de 90, outros aspectos intervieram para a implementação de políticas que promoveram
profundas mudanças no interior do sistema de ensino superior brasileiro. O mais determinante talvez
tenha sido o propósito de induzir sua modernização. Visava-se racionalizar nas IES publicas, a gestão
interna, o uso de recursos, a capacidade ociosa e, fundamentalmente, flexibilizar a criação de
alternativas de cooperação e formação de parcerias no âmbito da sociedade civil. As reformas recaem
preferencialmente sobre as instituições da rede federal com três objetivos: a avaliação, a autonomia e a
melhoria de ensino. (p. 93)
Dentre as mudanças provocadas pela LDBN e a legislação complementar, a autora menciona a
alteração no processo de seleção para ingresso nos cursos de graduação, deixando o vestibular de ser a
única alternativa existente, no princípio de participação democrática na gestão das IES públicas;
flexibilizaram-se a estrutura e o funcionamento dos cursos superiores abrindo a possibilidade para
cursos visando formar profissionais em diferentes áreas do conhecimento, flexibilizou-se o próprio
sistema de ensino superior, ao se possibilitar o credenciamento de cinco tipos de IES – universidades,
centro de educação superior, institutos, faculdades e escolas superiores. Criação de novos cursos,
fixação de currículos, assinatura de contratos e convênios, execução de planos de investimentos,
recebimento de subvenções, entre outros, tudo está previsto. Faculta às universidades, públicas
inclusive, implementar cursos pagos, vender serviços firmar convênios com setores privados e outras
providências lucrativas. paralelo à concessão de tão extensa autonomia, o Estado mantêm o controle
dessas organizações por meio de credenciamento de cursos, diretrizes curriculares e avaliação
permanente dos cursos de graduação e pós-graduação. (p. 94 -95)
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As reformas têm exercido forte pressão sobre as universidades públicas com a crescente
exigência de expansão de matrículas, criação de cursos noturnos, ao mesmo tempo em que proíbe
concursos para a contratação de docentes e congela salários. Além do fato de que reforma exige
titulação em nível de mestrado e doutorado para pelo menos 30% dos docentes de estabelecimentos de
ensino superior. Assim, a demanda por pós-graduação cresceu consideravelmente, o governo tem
fomentado a implementação de cursos interinstitucionais Stricto sensu para a qualificação dos quadros
universitários. (p. 96)
Embora a autonomia seja um dos principais eixos da reforma para o ensino superior, ela se
realiza concretamente com autonomia limitada, é só lembrar o ato do executivo que retirou por
decreto, a formação de professores das séries iniciais e educação infantil do curso de pedagogia, dá a
impressão de que estamos diante de uma reforma na universidade, sem reforma universitária. (p. 9697)
Na Reforma na universidade, sem reforma universitária: o caso da formação de
professores o ideário da reforma educacional atribui ao professor um protagonismo fundamental.
Paradoxalmente nele identifica a responsabilidade pelas mazelas do sistema público de ensino e o
mágico poder de extirpá-los. O que a reforma patenteia é a produção, por meio do professor, das
competências demandadas pelo mercado, em acordo com as exigências do capitalismo e em total
sintonia com o leitmov da reforma. (p. 98)
As novas exigências requerem do professor a profissionalização, que ele saiba fazer, que
supere o descompasso entre sua prática de ensino e a vida. O ardil consiste em retirar do mestre a
identidade construída ao longo da história de seu ofício, esvazia-a de seu sentido original e em seu
lugar procura constituir uma outra mentalidade, competitiva e individualista por Excelência. (p. 99)
A Associação Nacional de Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) desde o final
dos anos de 1970 discutia um projeto nacional de formação que redundou em três premissas: formação
básica, condições de trabalho e formação continuada. Ao ser promulgada a LDBN, a ANFOPE alertou
a respeito da ambiguidade na letra lei. A base comum nacional para a entidade significa formação
docente inicial para todos os profissionais da educação. O Conselho Nacional de Educação (CNE)
através do parecer 970/99 propunha a retirada da formação de professores para a educação infantil e
séries iniciais de ensino fundamental dos cursos de pedagogia, o parecer indicava que tal preparo fosse
reservado apenas aos cursos normais superiores. O governo em 6 de Dezembro de 1999 baixou o
decreto nº 3.276 impondo em seu artigo terceiro, parágrafo segundo que a formação em nível superior
de professores para a atuação multidisciplinar destinada ao magistério na educação infantil e nos anos
iniciais do ensino fundamental far-se-á, exclusivamente, em cursos normais superiores. Com isso, o
curso de pedagogia perdeu a prerrogativa de formar o professor. Os centros, institutos, setores ou
faculdades de educação são estimulados a oferecer cursos normais superiores e abandonar a formação
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docente em curso de pedagogia que deverá dedicar-se ao preparo de especialistas e gestores
educacionais. (p. 100-102)
A formação docente em cursos de licenciatura também foi afetada, pois o decreto permite que
esses sejam oferecidos tanto pelas universidades quanto pelos ISEs, ou por outras formas de
instituições superiores. A polêmica sobre o decreto gerou uma série de questionamentos e requereu
tomada de posição por parte do governo. (p. 102)
A autora apresenta as hipóteses que justificaram a necessidade de tal decreto, que se deu a
partir do exame dos resultados alcançados com o Plano Nacional de Educação para Todos que contém
dados sobre taxas de analfabetismo. Escolarização, repetência e proficiência de alunos das séries
iniciais e a formação dos professores da educação básica. Os dados levantados revelaram que o Brasil
conta com déficit de mais de 1 milhão e 200 mil professores na educação básica, incluindo mais de 830
mil na educação infantil. O governo implementou programas que viessem a suprir essas necessidades,
mas o que se evidencia é que a profissão docente no país está a deriva. Os números apresentados no
relatório do EFA 200, expõem o Brasil. O que acarreta na pressão internacional, ao Brasil faltava a
definição da política do preparo do mestre. Foi o que fez por meio do decreto. 276/99. O governo para
encontrar a urgente solução do déficit educacional convoca a colaboração de outros setores
governamentais e não governamentais. (p. 102-109)
Em O avesso do consenso a autora revela que apesar do empenho do governo em construir
consensos não como ocultar o descontentamento da maioria dos educadores em torno dessa política
tanto em relação aos objetivos anunciados quanto às estratégias e à forma
com que vem sendo implementada. O ponto de partida assenta-se sobre o diagnóstico da crise.
Constroem um cenário obscuro em as estatísticas de fracasso escolar e de analfabetismo funcional e
comparam com dados internacionais para concluir que o deteriorado quadro educacional brasileiro
deve-se não a falta de recursos, mas a ineficiência em sua gestão. Os reformadores disseminam um
discurso fundamentado em pressupostos questionáveis. (p. 110-111)
O descompasso evidente entre necessidades e soluções decorre da forma com que os
problemas são identificados e as resoluções propostas, a hipótese de que umas das razões das
dificuldades é a respeito do projeto educacional aceitar e implementar um projeto educacional
articulado aos interesses internacionais. (p. 113)
Em impossível concluir a menciona aspectos já tratados no texto sobre a ineficiência do
sistema público de ensino e afirma que por meio de entidades públicas não-governamentais o Estado
convoca a iniciativa privada a compartilhar as responsabilidades pela educação, reafirmando a velha
tese da social-democracia de que se a educação é uma questão pública, não é necessariamente estatal.
As empresas são estimuladas a contribuir e desenvolver ações educacionais das mais diferentes
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modalidades. Pode-se perguntar por que, ciente dos déficit educacionais, o Estado destina recursos
públicos às empresas e não às escolas? Não se trata de afirmar que o Estado abrirá mão do controle
sobre a educação, mas sim que busca adquirir flexibilidade administrativa adotando um tipo de gestão
aspectos de descentralização e centralização. (p. 117-118)
Os resultados dos exames nacionais de avaliação são utilizados para estabelecer um ranking
institucional, indicando os centros de excelência, promovendo uma corrida de clientela por vagas
nesses estabelecimentos, o que gera a marginalização, o apartheid educacional que opera uma seleção
e define quem pode ou não cruzar o portal do shopping educacional. A difusão desse tipo de
concepção conduz à ampliação desmedida do mercado consumidor de bens e serviços educacionais. (p.
119-120)
Conclusão: O texto é bastante esclarecedor a respeito dos objetivos ocultos das reformas educacionais
da década de 90. A autora não apenas denuncia as verdadeiras razões, mas também fundamenta com
dados e informações importantes. Confesso que antes da leitura desse texto não conseguia enxergar
toda a dimensão do que realmente impulsionou as reformas educacionais no período tratado no texto.
A autora explicitamente apresenta o seu ponto de vista a respeito da implementação de tais políticas e
revela sua preocupação de no final, a educação acabar se tornando um produto que pode ser
comercializado e negociado perdendo assim o propósito original.
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1 ÁREA GERAL DO CONHECIMENTO
Teologia Bíblica Doutrinária

1.1 ASSUNTO ESPECÍFICO
A doutrina da fé no sentido religioso e particularmente como fé salvadora

1.2 DELIMITAÇÃO
Um estudo sobre A fé salvadora, na perspectiva doutrinária no ministério pastoral,
determinará a importância de seu significado e mensagem, nas formações dos conceitos sobre
o ato de crê e de se observar ao que diz as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento.

1.3 JUSTIFICATIVA
Fala-se muito em preservação e ensino da verdadeira fé em nossos dias, sem que seja
apresentado o seu real sentido e definição Bíblica, e a aplicação prática exata do termo 
encontrado no NT e êmunâ no AT, para que se compreenda à luz das Escrituras, como de
fato, se estabelece atos genuínos da fé salvadora na vida do crente que possui esse tipo de fé;
como essa fé se desenvolve e a quem ele alcança. À guisa do tema, surge o interesse da
pesquisadora estudar e tentar compreender um tema tão relevante como esse para a vida
religiosa da pesquisadora e de sua comunidade.

1.3.1 Relevâncias
Entender em nossos dias o que é a fé salvadora à luz das Escrituras e o seu real sentido
para a vida do cristão será levado em conta como uma grande conquista tanto para a
pesquisadora, como para o seu ministério ao falar do assunto em sua comunidade.
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1.3.1.1 Relevância científica
A pesquisa se torna relevante à comunidade cristã e a teologia bíblica pastoral e
doutrinária por abordar um tema que discute o problema da compreensão, tanto teóricoteológica como prática-doutrinária da fé salvadora e o verdadeiro papel da instrução através
do real significado bíblico e sua ação na vida da igreja. A pesquisa se torna relevante por
conduzir o assunto à luz de grandes exegetas e pensadores cristãos que contribuíram com
várias concepções e definições do termo fé e fazer um retrospecto analítico do assunto.

1.3.1.2 Relevância doutrinária
Ao conceituarmos os significados bíblicos dos termos que definem o que é A fé
salvadora, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e como esses termos foram
compreendidos pelos personagens bíblicos envoltos no contexto; cremos que o resultado será
a formação de uma sã consciência sobre a necessidade de se abordar sempre, um assunto
como esse em nossos ministérios, cultos, convenções, congressos e et.al.

1.4 INTERESSE
O tema A fé salvadora é um tema de nosso interesse, por ser um assunto vital para a vida
cristã sadia da igreja e também da concepção desse tema na vida de pessoas como o apóstolo
Paulo, Martinho Lutero, João Calvino, O Senhor Jesus Cristo, e outros. Por isso,
consideramos o assunto como importante para a compreensão daqueles que militam na obra
de Cristo como ministros da Palavra, pois, cremos que cada cristão deve ter um bom preparo
sobre

uma

doutrina

tão

importante

como

esta.
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2 AS FONTES

2.1 AS FONTES PRIMÁRIAS

Além das fontes primárias que são textos bíblicos como os encontrados principalmente
nos evangelhos e nas cartas apostólicas, a pesquisadora terá acesso à biblioteca da FATEBE.

2.2 AS FONTES SECUNDÁRIAS

A pesquisadora, além de contar com o seu acervo particular com obras que tratam do
assunto, como dicionários de Teologia do Antigo Testamento, dicionário de Teologia do Novo
Testamento, encinclopédias de teologia, léxicos do hebraico e do grego contará também com o
auxílio de material, diapositivos que contenham dados de interesse da presente pesquisa e
fontes secundárias como periódicos em geral.
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3 REFERÊNCIAL TEÓRICO

Não podemos falar sobre A fé salvadora sem que antes se faça uma análise dos conceitos
envolvidos tanto no Antigo como no Novo Testamento, e, que se analise as principais
concepções de autores versados no assunto, como Louis Berkhof, que faz a seguinte colocação
ao referir-se ao assunto:

A verdadeira fé salvadora tem sua sede no coração e suas raízes na vida regenerada.
Muitas vezes se faz distinção entre o habitus e o actus da fé ( entre o hábito e o ato
da fé). Contudo, por trás destes acha-se a semem fidei (semente da fé). Esta fé não é
primeiramente uma atividade do homem, mas uma potencialidade produzida por
Deus no coração do pecador. A semente da fé é implantada no homem quando
acontece a regeneração. Alguns teólogos falam disto como habitus da fé, mas
outros mais corretamente lhe chamam semem fidei. Somente depois que Deus
implantou a semente da fé no coração do homem, é que ele pode exercer a fé .
(BERKHOF, L., 1992, p. 505).

Para o teólogo Wayne Grundem, a verdadeira fé não é somente conhecimento:
Mero conhecimento não basta fé salvífica pessoal conforme as Escrituras a
entendem, envolve mais que apenas conhecimento. Naturalmente é necessário que
tenhamos algum conhecimento de quem Cristo é e do que Ele fez. Porque “como
crerão naquele de quem nada ouviram?” (Rm 10.14). Mas conhecimento sobre os
fatos da vida, morte e ressurreição de Jesus não é o bastante para nós, porque as
pessoas podem conhecer os fatos, mas rebelar-se contra eles ou não gostar deles.
Por exemplo, Paulo nos fala que muitas pessoas conhecem as Leis de Deus mas
sentem aversão por elas: “Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são
passíveis de morte os que tais coisas praticam, não semente as fazem, mas também
aprovam os que assim procedem” (Rm 1.32). (GRUNDEM, W. 1999. p. 592)

3.1 TERMOS APRESENTADOS NO ANTIGO TESTAMENTO
3.2 TERMOS APRESENTADOS NO NOVO TESTAMENTO
3.3 TERMOS APRESENTADOS POR TEÓLOGOS CONTEMPORÂNEOS
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4 METODOLOGIA

A nossa metodologia será analítica – pois se fará um exame detalhado de alguns textos
em loco, onde será analisada a sua estrutura gramatical e, mediante a formulação de um
esboço detalhado, expressando exatamente o significado dessa estrutura e dos termos
envolvidos e será também através do método devocional – onde procuraremos aplicar o
significado da linguagem ou dos gêneros envolvidos [literal, simbólico ou figurativo] à um
tema doutrinário tão importante como esse, que discrimina o que é fé semântica e o que é A fé
salvadora.

4.1 OBJETIVOS
São dois a priori: objetivo Geral e os específicos

4.3.1 Objetivo geral
Analisar a importância do estudo sobre a fé salvadora, bem como as suas implicações,
para o ministério pastoral que consiga unir a teoria e a prática, no que se refere a fé salvadora.

4.3.2 Objetivos específicos
a) Apresentar a importância de se compreender o que é a fé salvadora, e sua relevância no
ministério pastoral moderno;

b) Investigar qual real utilização do termo fé tanto no Antigo como no Novo Testamento e
sua importância para um crescimento espiritual e ético sadio na igreja moderna;

c) Apresentar a importância da fé salvadora para a vida de quem ministra aos outros as
doutrinas bíblicas da fé genuína.

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________65

5 PROBLEMAS

5.1 OS PROBLEMAS SERÃO DOIS

5.1.1 Problema central

Qual o real sentido do tema: A fé salvadora, na perspectiva do ministério pastoral e dos
referenciais já mencionados? E o que vem sido proposto através dos principais articuladores
contemporâneos sobre o assunto?

5.1.2 Problemas corolários
1) Como se estabelecem os conceitos Bíblicos no Antigo e Novo Testamentos, que tratam da
Fé salvadora?
2) Como articular tais conceitos que envolvem várias concepções hoje?
3) Quais os efeitos imediatos ou remotos em nossa concepção de tal tema?
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6 HIPÓTESES

6.1 AS HIPÓTESES SERÃO DUAS

6.1.1 Hipótese central
O tema A fé salvadora propõe uma visão ampla, que precisa ser definida para que seja
levado em consideração o seu efeito prático, tanto no âmbito teológico como eclesiológico,
social e pastoral.

6.1.2 Hipóteses secundárias

1) O Antigo e Novo Testamentos concebem a ideia de Fé Salvadora a partir de quem teme a
Deus, crê no Seu nome, prostra-se diante de Sua glória e obedece a Sua Palavra. A Fé
Salvadora também é concebida a partir de quem se dispõe para servir a Deus prestando auxílio
aos outros, através do ensino da Palavra de Deus, sobre o assunto envolvido.

2) A concepção de Fé Salvadora do Antigo Testamento e do Novo Testamento como o
apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e o próprio Senhor Jesus Cristo, tem sido decisiva para que tal
ensino viesse a existir e assim chegarmos a alguns parâmetros ou definições no que se refere
ao tema em questão.

3) Os efeitos imediatos da Fé Salvadora estão relacionados a um despertamento na vida da
própria pesquisadora os remotos do passado, na vida de homens e mulheres que assumiram
um compromisso com Deus e com o Seu povo através deste tema; os beneficiados do presente
e do futuro serão os que atentarem para os desafios e compreenderem o real sentido da
verdadeira fé, na aplicação pessoal nos textos mencionados. (parágrafo mal construído)
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7 CRONOGRAMA
Geralmente, o cronograma de um projeto de pesquisa é apresentado de duas maneiras. Por
elenco numerado de forma crescente com etapas a serem seguidas, ou em forma de um quadro
com tabela. Por isso, dispomos as duas maneiras, ficando ao gosto do pesquisador escolher
qual das duas formas usará em seu projeto de pesquisa.
Em busca de um relatório satisfatório, a pesquisa obedecerá às seguintes etapas:
(exemplo da primeira forma de cronograma).

1) Apresentação e aprovação do projeto de pesquisa, em: ____/____/____;
2) Leitura indicada e coletas de dados, em: ____/____/_____;
3) Análise dos dados, em: ____/____/_____;
4) Elaboração da escrita preliminar, em: ____/____/____;
5) Elaboração da escrita definitiva com três cópias, em: _____/____/____;
6) Apresentação à banca examinadora, em: _____/____/____.

(exemplo da segunda forma de cronograma).
FASES

Fev Mar Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out Nov Dez

Leitura indicada e coletas
de dados
Análise dos dados
Elaboração da escrita
preliminar
Redação do 1º capítulo
Entrega do 1º capítulo e
esboço
Compilação de dados
Redação dos capítulos
Revisão e nova redação
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8 ESBOÇO PRELIMINAR
1 INTRODUÇÃO

2 PRINCIPAIS TERMOS APRESENTADOS

2.1 TERMOS APRESENTADOS NO ANTIGO TESTAMENTO

2.2 TERMOS APRESENTADOS NO NOVO TESTAMENTO

3.3 A CONCEPÇÃO CONTEMPORÂNEA NA TEOLOGIA

3.4 SEUS PRINCIPAIS ARTICULADORES
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Profetismo e transformação sócio-cultural:
um estudo da semente da secularização no profetismo hebraico
José Carlos de L. Costa*
Resumo
A secularização se manifesta como um elemento importante para se compreender
empiricamente o processo histórico ocidental moderno. Embora seja um conceito questionado
por alguns, a secularização se apresenta como um processo expansivo e aparentemente
irreversível. O presente artigo busca identificar o germe da secularização na pregação dos
antigos profetas israelitas. Adota-se uma abordagem weberiana, da secularização como um
processo de racionalização que teve seu ponto de partida concreto no protestantismo ascético
do puritanismo calvinista. Entende-se que este tipo de protestantismo, de fato, retomou
elementos ideológicos latentes no cristianismo, que, por sua vez, os herdou da profetismo
israelita.
Palavras-chave: Secularização, Profetismo, Protestantismo.

Abstract
Secularization manifests itself as an important element to empirically understand the modern
Western historical process. Although it is a concept questioned by some, secularization
presents itself as an expansive and seemingly irreversible process. This article seeks to
identify the germ of secularization in the preaching of the ancient Israelite prophets. Adopts A
Weberian approach of secularization as a process of rationalization that had its concrete
starting point in ascetic Protestantism of Calvinist Puritanism. It is understood that this type of
Protestantism, in fact, resumed latent ideological elements in Christianity, which, in turn,
inherited the Israeli prophecy.

Key words: Secularization, Prophetic, Protestantism.

1 Introdução
O conceito de secularização - Embora se reconheça que o termo secularização, bem como o
____________________
* Mestre e Doutorando em Ciência da Religião pela PUC Goiás, bolsista da CAPES, professor e coordenador do
bacharelado em Teologia da Faculdade Teológica Batista Equatorial. Email: pr_jccosta@yahoo.com.br.
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seu derivado secularismo esteja carregado por conotações valorativas, tanto negativas quanto
positivas, entende-se que é um conceito ainda importante para se compreender o processo
empírico da história ocidental moderna. A despeito do conceito de secularização ter sido
questionado por alguns estudiosos, não se pode negar que tal processo, junto com sua
contraparte, a ocidentalização e a modernização expandiram-se por todo o mundo, sendo um
processo aparentemente irreversível (BERGER, 1985, p. 118-119,121)
A secularização diz respeito à relação da sociedade com a religião. Neste sentido,
Zepeda (2010, p. 129) a define como o “conjunto de mudanças pelo qual a religião perde sua
relevância social, ideológica e institucional”. De modo semelhante, Berger (1985, p. 119)
entende por secularização “o processo pelo qual setores da sociedade e da cultura são
subtraídos à dominação das instituições e símbolos religiosos”. A secularização afeta todos os
âmbitos da vida cultural, manifestando-se “no declínio dos conteúdos religiosos nas artes, na
filosofia, na literatura e, sobretudo, na ascensão da ciência, como uma perspectiva autônoma e
inteiramente secular, do mundo” (BERGER, 1985, p. 119). Por isso, para Zepeda (2010, p.
130), “o debate em torno da secularização realiza-se em estreita relação com o debate em
torno da modernidade”. Por modernidade se entende “uma visão de mundo descentrada,
profana e pluralista”, em que há “a primazia da razão instrumental, o individualismo, a
compreensão otimista da história como progresso, bem como a diferenciação institucional”.
José Casanova (2006, p. 7) entende que se deve distinguir claramente três diferentes
conotações do processo de secularização em curso na sociedade moderna: 1) como declínio
das práticas e das crenças religiosas nas sociedades modernas; 2) como privação da religião;
3) como diferenciação da esfera secular, entendida como emancipação do indivíduo das
normas e instituições religiosas. Todavia, ao invés de falar em cosmopolitanismo secular, ele
entende que o conceito de múltiplas modernidades é mais adequado (CASANOVA, 2006, p.
12).
Tem sido objeto de intenso debate a identificação da origem histórica ou ideológica do
processo de secularização especificamente no ocidente. Berger (1985, p. 122), por exemplo,
identifica a fonte e principal portadora do processo de secularização na economia industrialcapitalista em expansão. Já Bourdieu (2009, p. 34-35), localiza-a na divisão do trabalho
material e do trabalho intelectual ocorrido em conexão com o processo de urbanização. Do
ponto de vista weberiano, a civilização moderna experimentou um processo de
intelectualização e racionalização progressiva. Este processo significou que a existência
humana passava a se basear “em cálculos tecnológicos ou econômicos e no domínio da
natureza e do homem” (WEBER, 1982, p. 328). Neste sentido, a sociedade segue de uma
visão de mundo irracional, a qual estava sob o domínio dos deuses e das forças da natureza,
para uma visão racional, mediante a qual as ações são pensadas em termos de objetivos claros
e que visam a um fim último. Este processo de racionalização alcança todos os níveis da
existência moderna – político, econômico, legal, etc. Ele culmina com a burocratização de
todas as relações humanas, a qual, por sua vez, traz dois resultados: a individualização e a
despersonalização das relações sociais. Para Weber (1982, p. 165), a ciência, é a “fração mais
importante do processo de intelectualização” e racionalização da humanidade, operando um
“processo de desencantamento” do mundo. O resultado mais imediato disso foi a retirada
completa dos valores últimos da vida pública.
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Contudo, na visão weberiana, por mais paradoxal que pareça, este processo de
racionalização teve seu ponto de partida na própria religião. Esta surge, a partir de um carisma
que reveste um indivíduo de qualidades extraordinárias. O carisma tem a sua manifestação no
êxtase, o qual, por sua vez, se desenvolve na noção de alma. O passo seguinte é a atribuição
de poder (ou mana) aos elementos naturais. Incialmente, estes poderes assumem feições
impessoais. Este entendimento evolui para a concepção de deuses pessoais, os quais são
particularmente investidos destes poderes. Neste processo, o homem passa de concepções
baseadas em operações religiosas concretas para concepções baseadas em operações
religiosas simbólicas. Esta mudança corresponde a transição entre o naturismo pré-animista e
o simbolismo das religiões racionalizadas. Segue-se, uma racionalização cada vez mais
intensa da divindade e de sua relação com os seres humanos, dando origem a teologia. O
processo final da racionalização da religião é sua eticização, ou seja, “a crescente importância
da vinculação ética do indivíduo a um cosmos de „deveres‟”. A eticização da religião atinge a
linha de chagada especialmente nos profetas israelitas do oitavo século a.C. (WEBER, 2000,
p. 280-303).
Weber (2000, p. 363) advoga que “o desenvolvimento rumo à sistematização e
racionalização da apropriação de bens de salvação religiosos dirige-se precisamente à
eliminação da contradição entre o habitus religioso cotidiano e o extracotidiano”. A
culminação deste processo se dá no protestantismo calvinista, com sua ética ascética
totalmente voltada para este mundo. Em seu livro A Ética Protestante e o Espírito do
Capitalismo (2009), ele postula que este tipo de ética intramundana, com sua consciência de
vocação fez surgir o tipo de racionalidade característica do ocidente, com seu consequente
sistema econômico.
Berger (1985, p. 123-125) está de acordo com Weber quanto a identificar a origem da
secularização no protestantismo calvinista. Todavia, identifica as raízes da secularização “nas
mais antigas fontes disponíveis da religião de Israel” (p. 125). Para ele, a semente da
secularização, que surgiu inicialmente no profetismo hebraico, se manteve latente no
cristianismo católico ao longo de cerca de um milênio e meio, tendo sido novamente
despertada na reforma protestante. Ele identifica três traços dominantes que diferenciaram a
religião hebraica das versões egípcia e mesopotâmica e que representam o germe da
secularização: a transcendentalização, a historicização e a racionalização da ética (p. 128ss).
Nosso texto visa identificar os elementos mais destacados do que pode ser visto como
o germe da secularização presente no profetismo israelita. Obviamente, não se advoga aqui
uma linearidade histórica entre o profetismo e a secularização, mas elementos conceituais que
podem ser identificados na pregação dos profetas e que se mantiveram latentes, tanto no
judaísmo quanto no cristianismo, tendo sido retomados pelo protestantismo puritano
calvinista.

2 O Profetismo Hebraico
Do ponto de vista sociológico, de acordo com Weber (2000, p. 303), profeta é “o
portador de um carisma puramente pessoal, o qual, em virtude de sua missão, anuncia uma
doutrina religiosa ou um mandado divino”. O que distingue o profeta do sacerdote é sua
vocação “pessoal”, em virtude de seu carisma.
No sentido bíblico, a palavra profeta é a mais comumente usada para designar as
pessoas que ocupavam um ofício religioso específico no antigo Israel. O termo deriva da
palavra grega prophētēs, que na Septuaginta traduz a maioria das ocorrências hebraicas do
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Antigo Testamento.1 A palavra prophētēs é composta por duas palavras gregas: a preposição
pro (“por” ou “de antemão”) e o verbo phēmi (“falar” ou “proclamar”). Assim, profeta pode
significar tanto “falar por” ou “em lugar de”, quanto “falar de antemão” ou “predizer”.
Contudo, o sentido mais evidente da palavra, tanto na literatura clássica quanto no uso bíblico,
é de “alguém que fala por ou em nome de Deus” (BALLARINI e BRESSAN, 1978, p. 10).
Portanto, os profetas eram “pessoas que se sentiam, apresentavam e falavam perante a
comunidade como portadoras de mensagens divinas” (REIMER, 2008, p. 813).
Geralmente, os profetas bíblicos são classificados em profetas pré-clássicos e clássicos
ou profetas não literários e literários. Os primeiros, representados principalmente por Elias e
Eliseu e os segundo principalmente pelos profetas escritores do oitavo século a.C. (REIMER,
2008, p. 814).
Quanto aos profetas hebreus, pode-se identificar alguns elementos que consideramos
os germes do secularismo moderno. Embora não se possa estabelecer uma linearidade
histórica, estes elementos funcionaram como uma espécie de gatilho para algumas
concepções modernas. Tais elementos serão analisados a seguir:

3 A Personalização da Divindade
Os profetas tinham a experiência com Yahweh como uma pessoa viva. De modo
inovador, concebiam-no não como um Deus distante, mas como um Deus presente, ativo e
interessado na vida cotidiana de seu povo (Is 57,15). Eles percebiam Deus como uma pessoa
que experimentava com muita intensidade sentimentos de amor, misericórdia, compaixão, ira,
etc. (Is 1,2.3; Os 2,2s; 11,1-4.8.9). Ele é retratado algumas vezes como o marido mal-amado e
ciumento (REIMER, 2009, p. 97-101). Deste modo, os profetas encaravam a relação de Deus
com seu povo não como “formal, mecânica e mágica, mas inteligente, ética e pessoal”
(SCOTT, 1968, p. 113, 143).
Porém, na visão dos profetas, Deus não é somente pessoal e imanente, Ele também é
incompreensivelmente transcendente (EICHRODT, 2004, p. 308-310). Isaías, por exemplo,
faz uso do termo qãdõs para expressar a absoluta superioridade divina em relação a toda
realidade mundana (p. 324).2 Para os profetas, Yahweh é “imensuravelmente exaltado e
inexprimivelmente diferente” (SCOTT, 1968, p. 114).3 Por ser transcendente, esse Deus “não
se identifica com nenhum fenômeno natural ou humano” (BERGER, 1985, p. 128). Ele está
além de qualquer conceitualização, quer linguística ou iconográfica (REIMER, 2009, p. 8788). Diante da grandeza de Deus, o homem e tudo que a ele se relaciona se tornam
completamente transitórios e fúteis (Is 31,3; Os 11,9). Para os profetas, nada consegue
manipular sua força, deter seu percurso ou mesmo ameaçar suas intenções (SCOTT, 1968, p.
115).
Por causa desta visão numinosa que tinham de Deus4, os profetas pregavam sob a
convicção de que Ele “era fundamentalmente imune às manipulações mágicas” (BERGER,
1985, p. 129). Por isso, foram críticos ferrenhos do emprego de imagens para representar a
1

O termo prophētēs traduz a maioria das ocorrências da palavra nabî’ na LXX. As exceções são 1Cr 26,28; 2Cr
16,7.10; Is 30,10, onde prophētēs traduz ro’eh e 2Cr 19,2; 29,30; 35,15 que prophētēs traduz hozeh (BALLARINI
e BRESSAN, 1978, p. 10,11).
2

Veja, por exemplo, em Isaías 6 a descrição da glória divina.
Ver exemplos: Is 2,10ss; 5,16; 6,1ss; Jr 23,23.24; 27,5; Os 11,9; Mq 1,2ss.
4
Termo cunhado por Rudolf Otto (2007, p. 37-39).
3
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divindade (REIMER, 2009). Se expressa, assim, “a polarização bíblica fundamental entre o
Deus transcendente e o homem, com um universo inteiramente „demitologizado‟ entre eles”
(Idem). Este aspecto representa a semente do que Weber denomina de „desencantamento‟ do
mundo (WEBER, 1982).

4 A Historicização da realidade
A fé hebraica se baseia essencialmente na história (VON RAD, 1974, p. 102 e
passim). Porém, diferentemente do ocidental, o homem oriental não via a história como uma
sequência abstrata de tempo linear que devesse ser preenchida por certos fatos, mas como
uma sucessão de acontecimentos. Segundo este ponto de vista, história e acontecimento estão
de tal modo relacionados, que um não existe sem o outro. A história só é história à luz dos
acontecimentos que ela retrata (p. 97).
Contudo, como esclarece Sicre (1996, p. 413), o profeta tem uma visão estritamente
teológica da história. Na perspectiva dele, a história não era determinada por uma relação de
causas e efeitos. Além disso, a história não tinha existência independente, como uma entidade
autodeterminada. Pelo contrário, todo o percurso histórico estava sob o controle de Yahweh e
era por Ele dirigido segundo uma finalidade por ele planejada (VON RAD, 1974, p. 103). As
grandes potências e seus orgulhosos soberanos, mesmo em sua teimosia e arrogância, serviam
apenas como instrumentos do agir de Yahweh (Is 7,18-20; 18,4; 10,5.6.15) (EICHRODT,
2004, p. 342; VON RAD, 1974, p. 173,174). Em síntese, os profetas viam Yahweh como o
Senhor da história (SICRE, 1996, p. 417).
Além disso, o profetismo interpretava os eventos e os personagens históricos de
acordo com a vontade soberana de Yahweh (LASOR, HUBBARD e BUSH, 1999, p. 143).
Deste ponto de vista, como postulado por Sicre (1996, p. 408), “é na história que Deus atua,
se revela, se compromete com os homens e exige uma resposta”. Neste sentido, toda a história
passa a ser a arena da ação de Deus, através da qual ele manifesta Sua sabedoria, poder e
glória (Am 9,7) (FREEMAN, 1979, p. 11).
Portanto, a história, embora permaneça sob o controle divino, é, em certo sentido,
demitologizada. Esta demitologização ocorre em dois âmbitos: em primeiro lugar, ela não está
sob o controle impessoal e caprichoso do destino ou dos astros (como entre os gregos e os
babilônios); por outro lado, a história não pode ser controlada pelo agir mágico e pelos
caprichos humanos (como entre os cananeus). Os eventos históricos estão sob o controle da
vontade de um Deus sábio e amoroso e de sua relação pactual com seu povo. Não obstante, os
desdobramentos históricos também dependem da decisão do povo e de sua resposta à aliança
que firmaram com Yahweh.

5 A Individualização do Sujeito
O professor Alberto Moreira (2011, p. 25) afirma que “poucas transformações
culturais trouxeram tantas consequências para a vida social como o processo de
individualização, que resultou afinal no individualismo da cultura moderna”. Este processo de
individualização do sujeito teve início com os profetas hebreus.
Diante da constante consciência da falha de Israel como nação e do consequente juízo
que sofreria da parte de Yahweh, os profetas avançam em sua pregação para a concepção de
um remanescente justo no meio da nação perdida (BALLARINI e BRESSAN, 1978, p. 67).
Por exemplo, diante da angustiante questão de se o Israel nacional chegaria ao seu fim, Isaías
responde que Israel, como povo estatal, experimentará a desgraça. Porém, no seio deste Israel
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rebelde surge um Israel crente (Is 4,13; 8,16-18; cf. 10,20-22; 11,11.16; 28,5; 37,30-32). Este
remanescente justo, que será preservado é representado, presentemente, pelo próprio profeta e
por aqueles que com ele estavam (Is 8,16-18).
Com isso, conforme observado por Eichrodt (2004, p. 317), a pregação profética
provoca uma divisão dentro do povo. Cria duas comunidades dentro de Israel. Há aqueles que
estão ligados ao povo de Deus apenas por uma cidadania nacional e aqueles que pertencem
verdadeiramente à comunidade da aliança e são, de fato, povo de Yahweh.
Este novo entendimento no profetismo propicia “a formação de uma nova
comunidade, baseada na decisão individual, que poderia sobreviver ao naufrágio da antiga”
(BRIGHT, 1978, p. 457). Para tanto, porém, exige-se “a renovação do ser humano, a
transformação do coração, seu renascimento através de Yahweh” (GUNNEWEG, 2005, p.
290). O que Deus espera do homem é somente uma resposta positiva de fé ao seu
oferecimento de graça salvadora (Is 1,18-20; 55,1-5). Caso o homem dê este passo de
arrependimento e fé, seus próprios pecados e os pecados de seus antepassados (Ez 18,3ss)
serão completamente esquecidos e Yahweh o aceitará onde quer que esteja (Jr 29,11-14; Ez
11,16).
Deste modo, a relação de comunhão e pertencimento a Yahweh é removida do nível
coletivo (pelo menos em parte) e colocada mais no nível individual (Jr 31,29ss; Ez 18). A
palavra continua sendo dirigida à comunidade, mas visando agora atingir principalmente o
indivíduo (EICHRODT, 2004, p. 320).
A remoção da relação divina do nível comunitário para o nível individual teve como
resultado a diminuição do papel dos mediadores humanos nesta relação. Tanto os oficiais do
culto quanto o próprio culto que visavam operar eficazmente esta relação, perdem o
monopólio absoluto no controle da relação divino-humana. O fiel é convidado a manter com
Deus uma inter-relação viva e pessoal, através da qual expressará os deveres e privilégios que
tal relação pressupõe.

6 A Homogeneização da existência
O profetismo clássico5 paulatinamente chegou à compreensão da existência de uma
realidade que abrange, sustém e dá unidade a toda a vida (EICHRODT, 2004, p. 315-317).
Compreenderam que toda a existência, tanto individual quanto coletiva, está sob a direção de
um plano formulado e levado a efeito na história por Yahweh (Is 22,11; cf. 37,26). Neste
sentido, “o profetismo projeta a mensagem da universalidade da ação de Deus na história”
(REIMER, 2008, p. 816).
Entretanto, os profetas não veem a ação de Yahweh apenas nos grandes
acontecimentos da história universal, como o mover das potências mundiais, mas também
naqueles normalmente ligados a acontecimentos circunstanciais. Assim é que Amós vê na
seca, na fome e na peste que acometera recentemente ao país, atos de Yahweh tentando
produzir o arrependimento na nação (Am 4,6-11). Este entendimento levava os profetas a
compreenderem que todas as coisas estavam caminhando para uma consumação final através
da qual os propósitos e os ideais divinos seriam plenamente realizados (FREEMAN, 1979, p.
12). Esta intervenção histórica de Deus é denominada pelos profetas de “dia de Yahweh” (Am
5,18-20) (REIMER, 2008, p. 814).

5

Denomina-se de „profetismo clássico‟ especialmente os profetas escritores do século VIII a.C.
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Além disso, os profetas também compreenderam que o propósito para o qual toda a
história caminha é fundamentalmente redentivo (FREEMAN, 1979, p. 12). Neste sentido, o
futuro é visto por eles como palco da ação salvífica de Yahweh. Este futuro trará a plena
manifestação de todas as intervenções salvíficas de Deus em relação ao homem (SCOTT,
1968, p. 156-158). Ele será caracterizado pela plena realização dos ideais divinos de justiça,
verdade e misericórdia (Is 11,3-5; 16,5; 40,11; 42,3; 65,16; Jr 23,5; Mq 7,20); trará a plena
manifestação das bênçãos divinas, tanto espirituais quanto físicas (Is 9,7; 30,29; 32,13-15;
33,24; 35,1-10; 60,15; 61,7; Jr 2.22-27; Os 2,18; Mq 4,4). Finalmente, o futuro será
caracterizado por uma relação correta com Deus, pelo amplo derramamento do Espírito Santo
e plena manifestação da salvação universal (Jr 31,31-24; Ez 36,25-28; Os 2,16-22; Sf. 3,12ss.)
(SICRE, 1996, p. 415).
Portanto, os profetas foram capazes de olhar para os eventos aparentemente
desconexos e até paradoxais da realidade histórica, universal, nacional e individual e perceber
neles unidade e coerência. Reconheciam a atuação divina nestes acontecimentos e, por isso,
podiam encontrar ordem e significado nos acontecimentos da vida. Foram capazes de olhar
acima da desgraça e perceber um propósito consciente, conduzido por um Deus vivo e pessoal
(Is 7,18-20; 18,4; 10,5.6.15; Jr 36). Deste modo, “a vida e o mundo, os acontecimentos sociais
e os cósmicos, têm para o profeta determinado sentido, sistematicamente homogêneo”
(WEBER, 2000, p. 310). Foi esta compreensão que os livrou do desespero e os capacitou a
livrarem a fé javista do colapso diante da tragédia que desabou sobre a nação em 586 a.C.

7 A Etização da Religião
Sem dúvida, uma compreensão totalmente nova da religião e de suas exigências éticas
totais se estabeleceu na pregação profética (SCOTT, 1968, p. 27). Estas exigências estavam
implícitas na religião javista, mas suas implicações práticas não eram totalmente
reconhecidas. Foram os profetas que tornaram concretamente explícitas as implicações
presentes das prescrições da aliança. Neste sentido, eles tomam o direito das pessoas
empobrecidas como principal ponto de referência de suas mensagens (REIMER e RICHTER
REIMER, 2010, p. 130).
Na base da pregação ética dos profetas está a experiência com um Deus pessoal “da
libertação, da justiça e da liberdade” (REIMER, 2003, p. 37). Por isso, encontra-se uma
polêmica radical contra a religião naturalista de Canaã (Jr 7,9-11; 11,13-17; 19,5; 32,35; Os
2,8; 13,1s). Os deuses e deusas cananeias eram forças naturais personificadas e, por esta
razão, não exigiam um comportamento ético de seus adoradores. O principal pecado que se
podia praticar contra eles era deixar de oferecer-lhe o culto apropriado (SCOTT, 1968, p.
141).
Estas noções também se fizeram presentes na prática religiosa israelita na época dos
grandes profetas. Como afirma Rossi (2012, p. 99), “a tentação de um dualismo que separa a
vida do culto é real!”. Deste modo, as pessoas, especialmente as ricas e poderosas, haviam se
acostumado a manter a religião e o comportamento ético-moral em compartimentos
separados. Por isso, tendiam a substituir o compromisso leal com Yahweh por um culto
suntuoso que só ressaltava o seu próprio orgulho (Is 1,11-17; Jr 5,30.31; 7,4; Os 10,1; Am
4,4.5). Neste sentido, há na pregação profética uma polêmica contra a tentativa de manipular
Deus, quer pelo culto quer através do dogma (SICRE, 1996, p. 351-356). Criticaram
duramente o entendimento segundo o qual sua eleição os colocava automaticamente numa
situação favorável diante de Deus, independente da vivência ética. Os profetas exigiam do
povo coerência entre a posição que reivindicavam ocupar em relação a Deus e a vivência
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prática que efetivamente demonstravam através de sua conduta ética (Am 3,1-2; 7,7.8; 9,7.8;
cf. Am 1,2; Is 29,14) (ROSSI, 2012, p. 100-105).
Na visão dos profetas, a verdadeira religião não é caracterizada por uma espécie de
comportamento „religioso‟, independente das ações éticas. O culto não pode ser praticado
com o objetivo de assegurar vitalidade, poder e proteção físicos, mas para manter e evidenciar
uma relação de comunhão com Deus que se expressa primariamente em ações éticas
adequadas (SCOTT, 1968, p. 193,203; EICHRODT, 2004, p. 327-328). Neste sentido, a fé no
Deus de Israel deve ser acompanhada pelo “respeito à ordem comunitária constituída
(mishpat)”, pela “prática da justiça (sedaqah)” e pelo “respeito aos direitos dos
empobrecidos” (REIMER, 2003, p. 31).

8 A Desinstitucionalização da Religião
Os profetas denunciam praticamente todas as diversas formas de atividades cultuais –
festas, peregrinações, oferendas, sacrifícios, orações, etc. (SICRE, 1996, p. 381). Por
exemplo, os profetas Jeremias (7,21-23), Oséias (6,6) e Miquéias (6,6-8) criticam o sistema
sacrificial israelita. Jeremias (7; 26) ataca a falsa confiança de que o templo garantia
automaticamente a presença de Yahweh, tornando impossível seu juízo sobre Jerusalém. Os
profetas Isaías (1,1-17; 43,22-24) e Amós (5,21-25) lançam acirradas críticas ao sistema
cúltico israelita como um todo.
Porém, o que os profetas estão combatendo não é o culto, em si, mas sim o abuso dele
(BALLARINI e BRESSAN, 1978, p. 66). Pois, à medida que o homem se distancia de Deus e
de suas exigências, tende a substituir o compromisso perdido pela suntuosidade e formalismo
no culto. A adoração se institucionaliza e o culto se burocratiza. O luxo e a pompa do sistema
cúltico passam a substituir o compromisso ético com Deus e com o semelhante (Os 8,11-13;
Am 4,4-5; 5,4-6.21-24). Quando isso ocorre, o culto se torna em tranquilizante das
consciências descomprometidas com a prática do bem.
Especificamente, no Israel do período profético, todos estes problemas se agravavam
pelo fato da religião ter sido adotada como uma atividade estatal. Após a divisão do reino, em
931 a.C., tanto no Norte quanto no Sul o culto ficou sob o domínio da monarquia (1Rs 12,2533; 13,33-34; cf. Am 6,10-13). Além disso, a instalação da monarquia hebraica “significou na
prática um avanço dos interesses da estrutura central sobre as unidades familiares […]”, com
o consequente empobrecimento de grande parte da população por causa da exigência do
pagamento de impostos, gerando a diferenciação social (REIMER, 2012, p. 45-46). Todo este
processo de estatização, burocratização e consequente “corrupção” do culto israelita provocou
o ardoroso protesto dos profetas.
Os profetas não condenavam o culto, em si, mas para eles, o verdadeiro culto deveria
expressar, em palavras e símbolos, a sincera resposta ao que Deus significa na vida do
adorador (1Sm 15,22; Is 1,11-15; 29,13; Os 6,6; Mq 6,6-8; Sf 3,1-5). Scott (1968, p. 199)
declara que, a menos que expressem a profunda realidade daquilo que os homens realmente
sentem e agem para com Deus e para com seus semelhantes, os atos de culto passam a ser um
insulto que acrescenta mais pecado ao pecado, tornando-se, portanto, abominável ao Senhor
(Is 1,13-14; Am 5,21-24).

9 A Universalização da Divindade
Uma das mais inovadoras características da pregação profética está na sua ideia da
universalização do domínio de Yahweh. Von Rad (1974, p. 173) afirma que uma das mais
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surpreendentes características do profetismo está em relacionar as agitações da política
mundial com a ação de Yahweh. “A obra de Yahweh preenche todo o campo da história
universal” (p. 153). Seu controle não se estende apenas à história de Israel. Ele tem o controle
absoluto de tudo que acontece no cenário universal (Is 45,11-13.18; 48,12-16) (BRIGHT,
1978, p. 481). Deste modo, todas as potências mundiais que se levantaram para dominar,
sabendo-o ou não, são instrumentos usados por Yahweh para executarem a sua vontade (Is
9,7-20; 45,1-6; Jr 4,5ss; 25,1-14; 27,4ss; Os 5,14; Am 6,14; 9,7; Hc 1,6). Por exemplo, Isaías
(5,25-29; 7,18-20; 10,5-6.15; 28.1-4) vê nas invasões assíria e Jeremias (36) na babilônica
uma ação punitiva de Deus (REIMER, 2012, p. 52). O próprio exílio do povo foi entendido
pelos profetas como uma ação de Yahweh (Is 42,24ss; 48,17-19; Jr 1,13-14; 29,4.7).
Por outro lado, para os profetas, o direito e a justiça estabelecidos por Yahweh não
valem apenas para Israel (EICHRODT, 2004, p. 324). Nos profetas, a soberania de Deus
adquire proporções universais. Deste modo, ele tem estabelecido normas e limites também
para o comportamento político internacional (GUNNEWEG, 2005, p. 261). Assim, sempre
que as nações excedem em suas atribuições e ultrapassam os limites éticos estabelecidos pelo
Senhor, se tornam objetos do Seu juízo (Is 10,5ss; 13; 21,1-10; 30,27-33; 47; Jr 50; 51; Na 13; Hb 2,6-20; Sf 2,13-15).
Portanto, na pregação profética ocorre a universalização, tanto do domínio de Yahweh
quanto das normas por Ele impostas, bem como do juízo que alcançará aqueles que não
viverem conforme Sua vontade. Por outro lado, há também a promessa de restauração e de
bênçãos em âmbito universais. Esta ideia surge como a semente da proposta cristã de uma
religião universal “assumida por pessoas dos mais distintos povos e culturas”, com a
consequente relativização das normas de culturas particulares “em nome de valores mais
profundos e importantes” (MOREIRA, 2011, p. 35).

10 Conclusão
As raízes da secularização encontram-se, portanto, “nos processos de racionalização
desencadeados pela modernização (isto é, pelo estabelecimento de uma ordem sócioeconômica capitalista e industrial) na sociedade” (BERGER, 1985, p. 143). Porém, este
processo teve no cristianismo a sua germinação, que brotou especialmente no protestantismo
calvinista do tipo ascético intramundano.
Todavia, como foi demonstrado, este tipo de protestantismo encontrou no profetismo
hebraico a semente de onde se desenvolveu. Neste sentido, como afirma Berger (1985, p.
141), historicamente, o cristianismo cavou sua própria sepultura, ao plantar a semente da
secularização, a qual já se encontrava na pregação dos profetas hebreus.
Embora não se reivindique uma linearidade histórica, entende-se que o processo de
secularização encontra no profetismo israelita o seu germe. Os elementos proféticos dos quais
brotaram a secularização foram múltiplos. Porém, pode-se identificar os mais importantes
germes de onde ele se desenvolveu nas ideias de personalização da divindade, historicização
da realidade, individualização do sujeito, homogeneização da existência, etização da religião e
universalização da divindade presentes na pregação profética do antigo Israel.
Porém, pode-se perguntar: tendo a religião (especialmente o cristianismo) dado origem
à secularização, estaria então fadada a ser extinta por sua própria cria? As respostas a esta
pergunta são múltiplas. Para alguns estudiosos, tais como Comte, Spencer e Marx, o processo
de modernização levaria a uma sociedade “sem religião”. Todavia, para outros, tais como
Durkheim e Weber, “não obstantes as mudanças nas formas, a religião permaneceria”
(ZEPEDA, 2010, p. 130).
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Portanto, com o advento da secularização, a religião perdeu sua função original, que
era de “estabelecer um conjunto integrado de definições de realidade que pudesse servir como
um universo de significado comum aos membros de uma sociedade” (BERGER, 1985, p.
146). Esta perda dos monopólios das tradições religiosas conduz a uma situação de pluralismo
religioso (p. 146). Diante disso, como afirma Zepeda (2010, p. 137), a contemporaneidade se
apresenta como uma sociedade pós-secular, marcada pelo “intenso intercâmbio entre
indivíduos, culturas, capitais, símbolos e instituições” (p. 137). Deste modo, o contexto
religioso contemporâneo se apresenta como multifacetado, com um “crescimento explosivo
da diversidade religiosa, desde fundamentalismos, passando por religiões de matriz oriental
até o sincretismo religioso esotérico-holista da New Age” (MARDONES apud ZEPEDA,
2010, p. 135).
Este cenário religioso tem como consequência o fato de que os mundos que agora se
apresentam ao indivíduo são sempre parciais, fragmentários, e, portanto, débeis (BERGER,
1985, p. 146). Esta situação pode conduzir a sociedade e o indivíduo a uma escuridão caótica,
na anomia (p. 147). Contudo, este, ou qualquer outro fato que venha a resultar do pluralismo
religioso moderno, torna o futuro da religião uma questão grandemente incerta.
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A situação da pregação contemporânea:
Uma reflexão sobre
Ressonâncias da cultura pós-moderna em sermões de igrejas
evangélicas na região metropolitana de Belém
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Resumo
Os últimos dados estatísticos do IBGE apontam que o cristianismo ainda é a religião
predominante no Brasil e o número de evangélicos cresceu consideravelmente nos últimos
dez anos. No entanto, neste cenário de crescimento no número dos que se declaram
evangélicos no Brasil, pretendemos refletir, mesmo que de forma preliminar, como a pregação
tem sido encarada em igrejas da região metropolitana de Belém no cenário pós-moderno?
Para tratar essa questão, primeiramente trabalhamos o conceito de pós-modernidade e
refletimos sobre suas ressonâncias em nossa sociedade contemporânea, inclusive na religião e
no cristianismo. Em seguida, ampliamos tais reflexões sobre a atual época sociocultural e o
papel da pregação no contexto eclesiástico contemporâneo. Consideramos relevante também
trabalhar a influência pós-moderna nos contextos acadêmicos em que novas perspectivas
homiléticas centradas nos ouvintes estão surgindo em detrimento da pregação expositiva. Na
última parte, a fim de refletir sobre a realidade da pregação em igrejas evangélicas,
analisamos dados de sermões proferidos por pastores pertencentes a igrejas de várias vertentes
localizadas na região metropolitana de Belém. Para o levantamento dos dados empregamos
pesquisa bibliográfica e utilizamos questionários avaliativos de sermões em igrejas
evangélicas históricas, pentecostais e neopentecostais.

Palavras-chave: Pós-modernidade, pregação expositiva, declínio, contexto eclesiástico.
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Abstract
The latest statistics from the IBGE show that Christianity is still the predominant
religion in Brazil and the number of evangelicals has grown considerably in the last ten
years. However, in this scenario where growth in the number of those who call
themselves evangelicals in Brazil, we intend to reflect, even in a preliminary way, about
the preaching in churches in the metropolitan region of Belem in the postmodern
context? First of all, we work the concept of post modernity and we reflect about their
resonance in our contemporary society, including on the field of religion and of
Christianity. We reflect on the current sociocultural time and the function of preaching
in the contemporary ecclesiastical context. Also we consider the influence, in academic
context, of new homiletical perspectives at the expense of expository preaching . In the
last part, we analyze sermons delivered by pastors of churches belonging to various
strands located in the metropolitan region of Belem. To survey data we employ
bibliographical research and we use questionnaires to evaluate sermons delivered in
traditional, Pentecostal and neopentecostal evangelical churches.
Key words: Postmodernism, expository preaching, decline, ecclesiastical context.

1 Introdução
O último censo brasileiro, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística), no ano de 2010, revelou algo que pode ser considerado no mínimo
intrigante: o aumento do número de evangélicos no país. Mais do que isso, de acordo
com o Instituto, uma porção considerável da população brasileira se diz cristã (sem
levar em conta as denominações, este número alcança verdadeira maioria entre o total
da população).1 Mas se isso é verdade, por que não há a presença maciça de valores
cristãos em nossa sociedade? Por que não há a diminuição da corrupção, das injustiças e
do sangue em nossas páginas policiais? Por que não vivemos uma influência cada vez
maior dos princípios cristãos, do amor ao próximo, do respeito às coisas alheias, do
menos eu e mais nós?
Neste cenário de crescimento no número dos que se declaram evangélicos no
Brasil, indagamos como a pregação tem sido encarada em igrejas da região
metropolitana de Belém no cenário pós-moderno? Para tratar essa questão este artigo
está estruturado em quatro partes. Primeiramente trabalhamos sobre o conceito de pósmodernidade e refletimos sobre suas ressonâncias em nossa sociedade contemporânea,
inclusive na religião e no cristianismo. Em seguida, ampliamos tais reflexões sobre a
atual época sociocultural e o papel da pregação no contexto eclesiástico contemporâneo.
Na terceira parte trabalhamos que nos contextos acadêmicos novas perspectivas
homiléticas centradas nos ouvintes estão surgindo em detrimento da pregação
expositiva. Na última parte analisamos a realidade da pregação em igrejas evangélicas
da região metropolitana de Belém.
1

IBGE. Censo demográfico 2010: Características gerais da população, religião e pessoas com
deficiência.
Disponível
em:
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_
Deficiencia/caracteristicas_religiao_deficiencia.pdf>. Acesso em: 01 mai. 2014. De acordo com esta
pesquisa os que se declaram evangélicos correspondem a 22,2%, havendo um aumento de 61% nos
últimos dez anos. Outro dado relevante é que 86,8% da população brasileira se declara cristã.
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Antes de trabalharmos o primeiro tópico, achamos relevante ressaltar os
pressupostos que norteiam este artigo. Entendemos que o termo grego qeo,pneustoj
(“theopneustos”), que aparece em 2Tm 3.16, significa “inspirado por Deus”.2
Literalmente esta palavra exprime a ideia de “soprado para dentro por Deus”.3
Entendemos, desta forma, que todos os 66 livros canônicos da Bíblia Sagrada foram
inspirados por Deus, sendo a única norma em matéria de fé e prática.4 Portanto, todas as
referências bíblicas citadas nesta pesquisa e a leitura que fizemos sobre a importância da
pregação no contexto eclesiástico protestante, são consideradas sob uma óptica
teológica conservadora que considera a Bíblia como a infalível Palavra de Deus que
deve ser pregada para a edificação da igreja e salvação de todo aquele que crê.5

2 Igreja e Pós-Modernidade
Nas últimas décadas o mundo mudou consideravelmente. Os avanços
tecnológicos proporcionaram terreno propício para o desenvolvimento do atual estágio
sociocultural. Tais avanços têm possibilitado ao mundo o acesso a fluxos consideráveis
de informações em fração de segundos. A televisão e a internet, por exemplo, foram
marcos na história. Estas tecnologias possibilitaram – e possibilitam – estreitamentos de
continentes em que notícias são recebidas em tempo real, além da possibilidade de
comunicação instantânea entre pessoas espalhadas geograficamente. Na era da
globalização as distâncias são pequenas. Esta dinâmica tem mudado as relações pessoais
da sociedade e também a mentalidade das pessoas. O mundo hodierno tem sido
denominado de a Sociedade ou Era da Informação.6
Contudo, essa tecnologia trouxe tanto consequências positivas quanto negativas.
Como benefício, ela proporcionou, por exemplo, a facilidade no controle do fluxo de
informações das empresas, permitiu que instituições financeiras trabalhassem suas
transações de maneira mais fácil, prática, rápida e segura; os supermercados também
2

QEO,PNEUSTOJ. In.: DANKER, F. W.; GINGRICH, F. W. Léxico do Novo Testamento
Grego/Português. São Paulo: Vida Nova, 2004, p. 97. A mesma definição também é dada por TAYLOR,
William Carey. Dicionário do Novo Testamento Grego. 9 ed. Rio de Janeiro: JUERP, 1991, p. 98.
3
KELLY, John N. D. I e II Timóteo e Tito: introdução e comentário. São Paulo: Vida Nova / Mundo
Cristão, 1983, p. 184-185.
4
De acordo com o seu contexto, 2Tm 3.16 parece abranger apenas os escritos veterotestamentários como
inspirados por Deus (o cânon do Novo Testamento ainda estava em formação). Contudo, este trabalho
assume que além do Antigo Testamento, os escritos neotestamentários também são igualmente inspirados
por Deus, cf., p. ex., Rm 15.4, 2Pe 1.16-21, 3.15,16. Sobre a inspiração e inerrância de todos os livros
canônicos, cf. “A Declaração de Chicago sobre a Inerrância da Bíblia” em GRUDEM, Wayne. Teologia
Sistemática. São Paulo: Vida Nova, 1999, p. 1033-1038.
5
Para maiores informações sobre a visão conservadora da Bibliologia adotada neste trabalho, cf.
GRUDEM, Teologia Sistemática, p. 44-69, 86-94. Ver também ANGLADA, Paulo Roberto Batista.
Introdução à Hermenêutica Reformada: correntes históricas, pressuposições, princípios e métodos
linguísticos. Ananindeua, PA: Knox Publicações, 2006, p. 136-149.
6
SANTOS, Gildásio Mendes dos; FIORENTINI, Barbara. Lanç@i as Redes: Para comunicar a
mensagem cristã através da Internet. Campo Grande, MS: UCDB, 2002, p. 9. De acordo com Octavio
Ianni a globalização caracteriza-se pela “adoção da economia de mercado por praticamente todas as
nações [também] do mundo ex-socialista; [ocorrendo] uma transformação quantitativa e qualitativa do
capitalismo, como modo de produção e processo civilizatório” (IANNI, Octavio. A dialética da
globalização. In: ______. Teorias da globalização. 15. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
p. 184, grifos nossos)
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foram informatizados proporcionando agilidade na operacionalização e comercialização
de suas mercadorias, empresas de pequeno, médio e grande porte comercializam seus
produtos via internet, e notícias de outros países podem ser acessadas em questão de
segundos através de sites jornalísticos e/ou telefones celulares. Outro avanço
considerável e que tem afetado o relacionamento das pessoas é a possibilidade de falar
facilmente, em tempo real, com pessoas que estejam geograficamente distantes.7
O mundo teve suas fronteiras estreitadas, e a distância está a um clique de ser
superada. A saudade já não maltrata tanto quando é permitido ver e ouvir a pessoa
querida em tempo real, ainda que esteja distante há milhares de quilômetros. E pensar
que há pouco mais de duas décadas esperava-se meses para ter uma notícia, que já vinha
desatualizada!
Consequências negativas também sobrevieram. Alguns pesquisadores destacam
que a globalização é um dos responsáveis pelo crescimento do desemprego em todo o
mundo, pois as máquinas têm tomado gradativamente o lugar do ser humano. Para
atender a esta nova realidade é preciso que o trabalhador se especialize cada vez mais e
domine tecnologias, a fim de conseguir espaço no altamente competitivo mercado de
trabalho.8 Outra consequência notável é que, apesar de se ter acesso a quantidades
consideráveis de informações, essa facilidade, paradoxalmente, vem acompanhada de
uma superficialidade desta nova geração. Esta superficialidade é sentida, por exemplo,
tanto em termos de conhecimento, como nas relações afetivas e pessoais, gerando uma
sociedade habituada, pelo impulso tecnológico, a respostas fáceis e rápidas. Vivemos na
geração do fast-food, em que tudo tem que ser rápido, pronto e acabado. 9
Formou-se, portanto, uma nova época que tem sido denominada, por muitos
especialistas, de “Pós-modernidade”.10 Trata-se, desta forma, do surgimento de uma
nova cosmovisão que tem afetado todos os seguimentos da sociedade, e como não
poderia deixar de ser, também a igreja evangélica está inserida neste novo contexto e
tem sido influenciada. Destacamos, por exemplo, que sermões demorados tendem a ser
depreciados, pois o ouvinte pós-moderno, segundo alguns julgam, não está mais apto a
ouvir.
Em nossa percepção membros de igrejas evangélicas têm tolerado pregações sem
substância doutrinária desde que a pregação seja breve e a programação do culto tenha
bastante entretenimento.11 Em muitos casos, o que se procura é uma resposta específica
7

São exemplos dessas ferramentas de comunicação em tempo real: Google™ Talk, Skype, WhatsApp,
Facebook, Twiter, entre tantas outras.
8
Alguns desafios da globalização neoliberal que têm sido adotados pelo mundo capitalista hodierno
podem ser encontrados em MEINCKE, P. Silvio. Globalização neoliberal: desafio para igrejas e
cristãos. Revista Estudos Teológicos. Revista da Escola Superior de Teologia do Instituto Ecumênico de
Pós-Graduação da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Vol. 47, Nº. 1, 2007, p. 127-143.
Meincke ressalta os pontos positivos da globalização como, por exemplo, a questão da redução do tempo
da comunicação, das viagens e das transferências eletrônicas, etc. Também aponta desafios como a ênfase
voraz à lógica de mercado contribuindo para a instrumentalização das pessoas (de produção e consumo),
fazendo com que o lucro seja o carro-chefe em detrimento da valorização da cultura autóctone, dos
direitos trabalhistas, etc.
9
Para um breve estudo da figura dos fast-foods aplicada a alguns seguimentos evangélicos brasileiros, cf.
PAEGLE, Eduardo Guilherme de Moura. A “Mcdonaldização” da fé: um estudo sobre os evangélicos
brasileiros. Protestantismo em Revista, v. 17, p. 86-99, set.-dez. de 2008.
10
Ainda que haja divergência teleológica e etimológica quanto a nos encontramos verdadeiramente numa
pós-modernidade, quando em muitos aspectos ainda nem alcançamos a “modernidade” enquanto
sociedade brasileira, no presente estudo o termo será usado em seu sentido amplo, simbolizando tudo o
que se refere à superficialidade, relatividade de conceitos, modelo sociocultural do século XXI.
11
No decorrer deste tópico exemplificaremos esta afirmação.
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a um problema específico: busca-se na prateleira do mercado gospel o produto
necessário, tais como bênçãos materiais, cura, solução de problemas, prosperidade,
prosperidade e prosperidade. O ter ganhou um destaque especial, substituindo o no
mundo tereis aflições pelo Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É
o evangelho sem cruz, sem sofrimento, sem renúncia.
Surge então um novo paradigma de igreja. Ela deve ser interessante, contextualizada e
convidativa à frequência, fundada no aparato tecnológico, na linguagem secularizada, em
práticas profanas, na valorização de imagens em detrimento à prédica. Essas práticas vão
deixando para o passado os estilos tradicionais de culto e adoração, de devoção e de
vivência religiosa. Transformadas em verdadeiras vitrines de bens simbólicos, essas igrejas
se metamorfosearam, tornando-se palcos do espetáculo da fé, compondo o cenário religioso
pós-moderno.12

2.1 Características Básicas da Pós-Modernidade
Tradicionalmente, na perspectiva ocidental, o último estágio que estamos vivendo
na história é classificado como “Idade Contemporânea”.13 Este período
convencionalmente teve como marcos a Revolução Francesa, o Iluminismo e as Duas
Grandes Guerras Mundiais. Desta forma, quando falamos de uma pós-modernidade,
estamos falado do atual momento sociocultural da Idade Contemporânea.
Sabemos que é uma tarefa hercúlea tratar do atual momento, pois se pode correr o
risco de simplificação. Devido à complexidade do tema, não há unanimidade na
definição e nem no emprego de um termo ou de uma palavra que melhor lhe defina ou
expresse suas peculiaridades. Neste trabalho empregaremos, apesar dos possíveis
protestos, o termo pós- modernidade para expressar essas incertezas e por acreditarmos
que ele exprime bem esse movimento de mudanças socioculturais, filosóficas,
econômicas e políticas no Ocidente.
A Pós-modernidade possui algumas características básicas que marcam esta nova
época, dentre as quais destacamos: a) o relativismo e o fim das meta-narrativas; b) o
pluralismo da verdade e a defesa do inclusivismo; c) pragmatismo.

2.1.1 Relativismo e o fim das meta-narrativas
O filósofo francês Jean-François Lyotard – um dos gurus da Pós-modernidade –
acredita que o cenário pós-moderno é caracterizado basicamente pela “incredulidade em
relação aos metarrelatos”.14 Os metarrelatos ou meta-narrativas consistem em ideias ou
discursos totalizantes, que pode explicar e dar o fundamento universal à vida.
Desta forma, a cosmovisão pós-moderna é caracterizada pela descrença de
princípios universais que procuram governar a ação de qualquer pessoa. Quaisquer
consensos culturais, inclusive os religiosos, são automaticamente rechaçados por esta
nova cosmovisão. Para Gouvêa, o motivo desse repúdio é a “pretensão [dessas metanarrativas de] serem estruturas totalizadoras que revelam verdades universais e
12

OLIVEIRA, Estevam Fernandes de. O espetáculo do sagrado: a emergente religião midiática. Niterói,
RJ: Epígrafe, 2011, p. 38, grifos nossos.
13
DE CHARDIN, Pierre Teilhard. O fenômeno humano. São Paulo: Cultrix, 2005, p. 228, nota nº. 4.
14
LYOTARD, Jean-François. A Condição Pós-Moderna. 12. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009,
p. xvi.
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absolutas”.15 Desta forma, a maioria das vertentes do cristianismo evangélico
conservador são tidos como inconvenientes pelo fato de defenderem, por exemplo, o
valor absoluto das Escrituras como norma de fé e prática.
A palavra meta-narrativa implica em discursos que se propõem unívocos e
coerentes. A Pós-modernidade questiona tais narrativas, pois nesta óptica, não há
“nenhum discurso que se aplique indiscriminadamente através de barreiras culturais”,16
ou seja, existem vários discursos que se aplicam a várias culturas e localidades
diferentes. Nenhuma narrativa pode querer reger todas as culturas, pois cada uma delas
possui peculiaridades.
Essa visão pós-moderna da linguagem abre caminho para que o significado de
palavras, sentenças ou discursos sejam entendidos como dependentes da interação
social, abrindo caminho para o relativismo. O significado de qualquer texto e/ou
discurso depende do ambiente em que o indivíduo se encontra e das regras de
linguagem empregadas pelo grupo ao qual ele pertence. Michel Foucault (1926-1984)
propalava que o conhecimento é um instrumento de poder e que qualquer discurso que
alegue possuir a verdade, na realidade é uma forma de violência, terrorismo e
repressão. Outro exemplo é de Jacques Derrida (1930-2004) – pai do
desconstrucionismo – que defende que a tarefa do leitor é desconstruir o texto de
tentativas arrogantes de transmitir sentido, pois todo texto se autodestrói (morte do
autor) e representa interesses de dominação de determinados grupos.17
A reação veemente às meta-narrativas evidencia a rejeição da Pós-modernidade
aos absolutos. Qualquer sistema político, econômico, religioso ou de qualquer natureza,
que alegue ter uma verdade absoluta que se aplique a todas as pessoas é frontalmente
rejeitada. Isso implica em uma exaltação ao relativismo. Para a Pós-modernidade “a
única verdade é que não existe a verdade”.18

2.1.2 Pluralismo da verdade e a defesa do inclusivismo
O desenvolvimento da tecnologia em uma sociedade globalizada tem estreita
relação com o pluralismo. Lyotard já havia refletido acerca do crescimento das
tecnologias da informação como possíveis desencadeadores de um novo momento na
história:
É razoável pensar que a multiplicação das máquinas informacionais afeta e
afetará a circulação dos conhecimentos do mesmo modo que o
desenvolvimento dos meios de circulação dos homens (transportes), dos sons
e, em seguida, das imagens (media) o fez.19

15

GOUVÊA, Ricardo Quadros. A Morte e a Morte da Modernidade: Quão (pós-)moderno é o (pós)modernismo? Fides Reformata, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 59-70, Jul.-Dez. 1996, p. 64.
16
GOUVÊA, A Morte e a Morte da Modernidade, p. 64.
17
GRENZ, Stanley J. Pós-modernismo: um guia para entender a filosofia do nosso tempo. 2. ed. São
Paulo: Vida Nova, 2008, p. 166-215. Veja também LOPES, Augustus Nicodemos. A Bíblia e Seus
Intérpretes: uma breve história da interpretação. São Paulo: Cultura Cristã, 2004, p. 215-223.
18
SALINAS, Daniel; ESCOBAR, Samuel. Pós-modernidade: novos desafios à fé cristã. 2. ed. São
Paulo: ABU, 2002, p. 32.
19
LYOTARD, A Condição pós-moderna, p. 4. Grifo do autor.
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Essa nova realidade desencadeou, na visão de Amorese, “[...] o surgimento de
opções morais, estéticas e até mesmo éticas e religiosas”.20 Assim, no fenômeno pósmoderno, os indivíduos, independente da sua nacionalidade, origem ou pertença têm de
lidar com as diferentes opções disponibilizadas como sendo todas igualmente válidas. A
sociedade pluralista é chamada por Amorese de a Sociedade Supermercado:
Você pode escolher [aquilo] que mais lhe agradar [...] começa-se a conviver
com a ideia de que há opções para tudo. Do tipo de fralda para o bebê à cor
do olho; da cor da pele do filho que vai ser concebido à opção sexual; do
meio de transporte que o levará à cidade ao tipo de computador que deverá
comprar, tudo é escolha, tudo tem opções. Isso é pluralidade. 21

Desta forma, perante uma cosmovisão que tem sérias restrições a discursos
absolutos, não se pode afirmar que uma visão de mundo é melhor que outra. Todas
merecem ser respeitadas e consideradas lícitas, mesmo que sejam contraditórias. A esse
respeito, Héber de Campos diz que
[...] embora o pluralismo não tenha nascido no período pós-moderno, ele
floresceu e desenvolveu-se de maneira impressionante no período pósmoderno, porque este é o período das contestações, do abandono e da
rejeição dos padrões e das crenças anteriores.22

O pluralismo abriu as portas para a defesa do inclusivismo. Isto significa que
além de se ter de aprender a conviver com as diferenças, a diversidade deve ser buscada
e pontos de vistas marginalizados, como as ideologias feministas, homossexuais etc.
devem ter obrigatoriamente espaço na sociedade.23 Salinas e Escobar chamam esta
tendência de pluralismo celebrado, ou seja, as opiniões divergentes, em qualquer
campo, devem ser celebradas e consideradas como desejáveis. Este pluralismo
celebrado, impulsionado pelo relativismo, produziu o conceito do politicamente correto.
Isto significa que, considerando a inexistência de verdades absolutas no campo da
religião, da moral e em quaisquer aspectos da vida, então o proselitismo é considerado
equivocado e, também, sugerir qual deve ser a atitude correta de um indivíduo em
relação a posturas morais é “politicamente incorreto”.24
Assim, em um ambiente plural, não há a hegemonia de uma única ideia. Todas
devem ser igualmente respeitadas e, ao mesmo tempo, devem ser consideradas
igualmente válidas e legítimas.

20

AMORESE, Rubem Martins. Icabode: da mente de Cristo à consciência moderna. Viçosa: Ultimato,
1998, p. 46.
21
AMORESE. Icabode, p. 48.
22
CAMPOS, Héber Carlos de. O Pluralismo do Pós-Modernismo. Revista Fides Reformata, São Paulo,
v. 2, n. 1, Janeiro-Junho 1997, p. 16
23
LOPES. A Bíblia e Seus Intérpretes, p. 198.
24
LOPES. A Bíblia e Seus Intérpretes, p. 198, 199.
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2.1.3 Pragmatismo
Em um mundo plural e sem verdades absolutas, o que é funcional passou a ser um
parâmetro de verdades condicionadas pelas culturas locais que se aplicam apenas às
comunidades nas quais tais verdades têm sentido.
Grenz informa que Richard Rorty (1931-2007) é um dos representantes do
pragmatismo pós-moderno. Esta visão defende que a linguagem não tem a capacidade
de representar o mundo, ou seja, as palavras não correspondem exatamente às coisas as
quais elas se referem. A linguagem não corresponde à realidade, mas a cria. Por isso, o
que existem são interpretações variadas e igualmente válidas da realidade. Assim, “a
postura pragmática da verdade promove a coerência em vez da correspondência”. 25
Desta forma, uma verdade deve ser avaliada pela sua utilidade ou eficácia para lidar
com um dado problema.
Esta característica pós-moderna refere-se ao mecanismo da sociedade
supermercado aplicada à religião. Neste sentido, todas as religiões são igualmente
válidas, sendo que o indivíduo pode escolher a religião que melhor lhe agrada,26 e
assim,
[...] o Deus do Cristianismo, o Deus das Escrituras não tem mais espaço entre
nós, a não ser como uma das muitas opções. O deus pós-moderno não exige
mais nada e influencia muito pouco. Na verdade, é visto como um deus
velho. Ou como um prestador de serviços celestiais, de quem exigimos
qualidade.27

Como não há uma religião verdadeira, mas todas, sendo igualmente válidas, são
opções aceitáveis e adequadas no supermercado religioso, então, o Cristianismo
conservador não tem relevância na cosmovisão Pós-Moderna. Assim, conforme Héber
de Campos constata, as experiências religiosas são expressões válidas de autoridade.
Sem uma verdade objetiva, abriu-se o precedente para um paradigma altamente
subjetivo.
Se determinado sistema religioso proporciona experiências boas àqueles que o
vivenciam, então tal sistema é válido e constitui em paradigma de verdade acerca da
divindade, independente do sistema religioso adotado.28 Neste sentido, todas as religiões
são válidas, desde que ofereçam bem-estar e proporcionem boas experiências aos seus
fiéis. A religião que alegue possuir as únicas respostas para os anseios da humanidade é
automaticamente mal vista.29
25

GRENZ, Pós-modernismo, p. 219.
AMORESE. Icabode, p. 66-67.
27
AMORESE.
Pós-modernidade
e
o
Desafio
da
Aliança.
Disponível
em:
<http://www.amorese.com.br/hp/Blog/
Entradas/2010/6/15_A_pos_modernidade_e_o_desafio_da_alianca.html>. Acesso em: 01 mai. 2014.
28
CAMPOS, O Pluralismo do Pós-Modernismo, p. 13.
29
Estamos cientes de que a Pós-modernidade foi apenas “pincelada” neste artigo. Obras de vários nomes
que refletem sobre o atual momento sociocultural não foram citados. Trata-se de estudiosos como, por
exemplo, Richard Rorty, Jacques Derrida, Michel Foucault, Friedrich Schleiermacher, Martin Heidegger,
Hans-Georg Gadamer, Ludwig Wittgenstein, Ferdinand de Saussure, Friedrich Nietzsche, Gianni Vattimo
etc. Para informações sobre as obras dos autores supracitados, confira a bibliografia proposta por
GRENZ, Pós-modernismo, p. 247-256. Grenz não cita nenhuma obra de Gianni Vattimo. No entanto,
recomendamos, por exemplo, o livro VATTIMO, Gianni. O Fim da Modernidade: Niilismo e
Hermenêutica na Cultura Pós-moderna. Lisboa: Editorial Presença, 1987.
26
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3 Reflexões sobre o papel da pregação no contexto Eclesiástico
Contemporâneo
Na percepção do Teólogo John MacArthur, no século XX começou “o
surgimento do entretenimento como o centro da vida familiar e cultural”.30 A igreja tem
sido afetada por esta mudança cultural. Pastores empregam técnicas de marketing e
neurolingüística para atrair multidões de pessoas sem dar a devida importância à
pregação. Sobre a repulsa hodierna de muitos pela substância doutrinária da pregação,
MacArthur, citando Buckinham, afirmou:
Na verdade, muitos pregadores consideram o ensino de doutrinas como algo
indesejável e sem utilidade prática. Uma grande revista evangélica
recentemente publicou um artigo escrito por um famoso pregador
carismático. Ele utilizou uma página inteira para falar sobre a futilidade tanto
de pregar quanto de ouvir sermões que vão além de mero
entretenimento.Qual foi a sua conclusão? As pessoas não recordam aquilo
que você pregou; por isso, a maior parte da pregação é perda de tempo.
“Procurarei fazer melhor no próximo ano”, ele escreveu, “isto significa
desperdiçar menos tempo ouvindo sermões demorados e gastando mais
tempo preparando sermões curtos. As pessoas, eu descobri, perdoarão uma
teologia pobre, se o culto matinal terminar antes do meio-dia”.31

Até o enfoque da pregação nas igrejas tem mudado. A tendência atual nos círculos
evangélicos é de se anunciar um evangelho ralo e sem conteúdo. MacArthur aborda o
declínio da pregação contemporânea comparando a forma como se tem pregado a
comerciais televisivos. As propagandas de cerveja destacam-se nesse cenário. Observase a utilização de mulheres seminuas, jovens se divertindo e histórias cômicas com o
objetivo de entreter o cliente. Esse espírito de entreter o telespectador tem sido a tônica
de muitos na pregação hodierna.32
Para Jilton Moraes, “hoje, infelizmente, os tempos mudaram. O século XXI tem
sido marcado pelo declínio do púlpito”, pois “tem-se evidenciado um lamentável
empobrecimento da mensagem pregada”. Moraes prossegue detectando que “o número
de pregadores com exposição realmente bíblica tem desaparecido”.33
Um dos motivos pelo desinteresse pela doutrina e a superficialidade bíblica na
pregação é o pragmatismo. Héber de Campos fala do pragmatismo que está refletindo
na igreja:
Este pragmatismo do pós-modernismo ensinado nas universidades é refletido
nas questões teológicas e práticas da Igreja. As pessoas não estão
preocupadas com a verdade na Igreja, mas se os resultados aparecem; muitos
ministros têm sacrificado a verdade em nome da performance, em benefício
dos resultados. Funciona? Então, o método é aplicado. 34
30

MACARTHUR Jr., John F. Com Vergonha do Evangelho: Quando a Igreja se torna como o Mundo.
São José dos Campos: Fiel, 1997, p. 73.
31
BUCKINHAM, Jamie. Wasted Time. Charisma, Dezembro, 1988, p. 98. Apud MACARTHUR Jr.,
John F. O Declínio da Pregação Contemporânea. Fé para Hoje, São José dos Campos, SP, n. 6, 2000,
p.3.
32
BUCKINHAM, Wasted, p. 98 Apud MACARTHUR Jr., O Declínio da Pregação Contemporânea,p.
3.
33
MORAES, Jilton. Homilética: do ouvinte à prática. São Paulo: Vida, 2013, p. 45-46.
34
CAMPOS, O Pluralismo do Pós-Modernismo, p. 16. Grifos do autor.
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No afã de se obter resultados numéricos a qualquer custo, líderes lançam mão do
pragmatismo nas suas práticas religiosas, empregando uma espécie de “marketing
cristão. Neste barco muitos ministros e igrejas cristãs têm entrado. Por essa razão, o
planejamento deles é o de resultados, não o de trabalho”.35 Contudo, todo líder deveria
ter em sua mente que os resultados não têm muito a ver conosco, mas com a obra do
Espírito. Deus mandou que trabalhássemos, plantando, regando e colhendo, mas o fruto
do crescimento vem dele.
Acreditamos interessante registrar um texto de Gondim que relata um sonho que
teve no qual ele estava assistindo a um culto em uma dessas igrejas pragmáticas
hodiernas. Ao seu lado, ele via grandes homens de Deus da história da Igreja como
Martinho Lutero, João Calvino e João Wesley. Todos eles ficaram estarrecidos com a
“volta da Igreja à Época das relíquias, dos amuletos e das indulgências”.36 MacArthur
observou que Charles Spurgeon já havia profetizado que esta geração superficial tem
feito muitas pessoas unirem
[...] igreja e palco, baralho e oração, danças e ordenanças [pois] quando a
antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo evangelho é extinto, não é surpresa
que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de
pão, se alimentam com cinzas; rejeitando o caminho do Senhor, seguem
avidamente pelo caminho da tolice.37

Esta descrição do séc. XIX, de Spurgeon, parece ser um retrato da situação da
pregação no contexto hodierno. Ricardo Souza alerta que a espiritualidade cristã
contemporânea vem se tornando cada vez mais light. Tem-se falado muito pouco sobre
o arrependimento, o pecado, a cruz de Cristo e a Sua ressurreição. Ele afirma:
A primeira geração de cristãos pós-modernos já está aí. São crentes que
pouco ou nada sabem da Palavra de Deus e demonstram pouco ou nenhum
interesse em conhecê-la [...] não demonstram nenhuma preocupação em lutar
pelo que creem, se é que creem em alguma coisa pela qual valha a pena
lutar.38

Eis um dos grandes perigos da superficialidade em detrimento da profundidade
bíblica do sermão:
Proclamar e expor a Palavra, visando o amadurecimento e a santidade dos
crentes deveria ser âmago do ministério de toda igreja. Se o mundo olha para
a igreja e vê ali um centro de entretenimento, estamos transmitindo a
mensagem errada. Se os cristãos enxergam a igreja como um salão de
diversões, a igreja morrerá. Uma senhora, inconformada com sua igreja, que
tinha abraçado todas essas excentricidades modernas, queixou-se
35

CAMPOS, O Pluralismo do Pós-Modernismo, p. 17.
GONDIM, Ricardo. Um Sonho Inquietante. Disponível em:
<http://www.ricardogondim.com.br/estudos/um-sonho-inquietante/>. Acesso em: 01 mai. 2014.
37
SPURGEON, Charles Haddon. Another Word Concerning the Down-Grade. The Sword and The
Trowel, Agosto, 1887, p. 398. Apud MACARTHUR Jr. Com Vergonha do Evangelho, p. 73.
38
SOUZA, Ricardo Barbosa de. A Pós-modernidade e a Singularidade de Cristo. Monergismo.
Disponível
em:
<http://www.monergismo.com/textos/pos_modernismo/pos_modernidade_singularidade_cristo.htm>.
Acesso em: 30 jul. 2008.
36
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recentemente: “Quando é que a igreja vai parar de tentar entreter os bodes e
voltar a alimentar as ovelhas?”.39

Essa depreciação pela pregação no contexto dos cultos evangélicos pode ser
sentida em várias igrejas do mundo que são influenciadas pela filosofia pragmática.
MacArthur cita um artigo escrito no The Wall Street Journal que retrata uma das cinco
maiores igrejas evangélicas dos Estados Unidos que exibiu, em um dos seus cultos
dominicais, uma luta livre entre os seus funcionários a fim de “reanimar a assistência
aos cultos dominicais noturnos”.40 Outro exemplo da situação da pregação
contemporânea é de uma igreja do sudoeste dos Estados Unidos que instalou um
sistema de efeitos especiais, que custou meio milhão de dólares, capaz de produzir
fumaça, fogo, luzes de laser e efeitos especiais no auditório. Num dos cultos, o pastor
foi elevado ao céu, puxado por um fio, ao som de uma orquestra e de um coral. Em
outra oportunidade o ministro, para lotar sua congregação, chega a cortar uma árvore ao
meio para ilustrar a sua mensagem e proporcionar espetáculo e admiração. Esses
exemplos indicam claramente, na visão de MacArthur, que o veículo usado na pregação
pode baratear e suplantar a mensagem do evangelho.41
Um exemplo brasileiro ocorreu em uma igreja neopentecostal que, dentro do seu
templo, localizado em uma área metropolitana de São Paulo, montou um ringue de luta
livre. O propósito foi o de atrair jovens à frequência da igreja, sendo, nas palavras do
escritor, uma “arrojada campanha de marketing e proselitismo”.42
No seu livro sobre Pregação Reformada, Paulo Anglada apresenta algumas
razões para o declínio da pregação no contexto pós-moderno. Ele afirma que a primeira
razão é de ordem tecnológica, pois “sustentar que a pregação é uma forma admissível de
comunicação nestes dias de tamanho avanço tecnológico parece um anacronismo para
muitos nesta geração multimídia”.43 Outro motivo para a queda da pregação é a aversão
do homem pós-moderno a verdades objetivas, pois “não há mais lugar para verdades
concretas e absolutas”.44 Anglada ainda alerta para o afastamento do Cristianismo das
Escrituras. As ondas do “racionalismo, subjetivismo e pragmatismo” estão fazendo
muitos abandonarem a Bíblia como regra suprema de fé e prática.
A influência pós-moderna é tamanha na igreja, que MacArthur, ancorado nas
pesquisas de Neil Postman – que foi um importante teórico da comunicação dos Estados
Unidos, professor da Universidade de Nova Iorque, não crente –, constata que,
infelizmente, “a pregação de nossos dias é superficial, com ênfase no estilo e nas
emoções”.45
39

MACARTHUR Jr. Com Vergonha do Evangelho, p. 79.
MACARTHUR Jr. Com Vergonha do Evangelho, p. 75.
41
JOHNSON, Robert. Heavenly Gifts: Preaching a Gospel of Acquisitiveness, a Showy Sect Prospers.
The Wall Street Journal, 11 dez. 1990, cad. A8. Apud MACARTHUR Jr. Com Vergonha do
Evangelho, p. 76
42
MARMELO, Jorge. Igreja evangélica brasileira monta ringue de luta livre para tentar captar jovens
fiéis. Portal Publico, 12 mar. 2009. Disponível em: <http://www.publico.pt/1368944>. Acesso em: 01
jul. 2010. Grifo nosso. Este artigo baseou-se em um texto publicado no jornal Folha de São Paulo em
13/09/2009.
43
ANGLADA, Paulo Roberto Batista. Introdução à Pregação Reformada: Uma Investigação Histórica
sobre o Modelo Bíblico-Reformado de Pregação. Ananindeua, PA: Knox Publicações, 2005, p. 9.
44
ANGLADA, Introdução à Pregação Reformada, p. 9.
45
POSTMAN, Neil. Entertaining Ouselves to Death. Nova Iorque: Penguin, 1984, p. 104. Apud
MACARTHUR Jr. O Declínio da Pregação Contemporânea, p. 2. Mesmo MacArthur destacando a
situação da pregação no cenário norte-americano, acreditamos que esta afirmação também se aplica ao
contexto brasileiro.
40
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4 Novas Perspectivas Homiléticas em detrimento da Pregação
Expositiva
No cenário pós-moderno há novos estudos na disciplina de Homilética que, em
nossa percepção, estão colocando em xeque a relevância da pregação tradicional cristã à
geração hodierna. O Dr. Mauro Batista de Souza, professor de Culto/Liturgia na Escola
Superior de Teologia (EST), em São Leopoldo/RS, escreveu um artigo tratando do
surgimento, no final dos anos de 1960, de um novo paradigma em relação à pregação
cristã: a “Nova Homilética”.46
Segundo Souza, o estudioso norte-americano Fred B. Craddock foi o porta-voz
desta nova metodologia de pregação que diverge consideravelmente das perspectivas
homiléticas tradicionais. Este novo método enxerga o processo da pregação como uma
transição “[d]os modelos dedutivo-discursivo-explanatórios de prédica, centralizados
basicamente na pessoa que faz a pregação, em direção a teorias e modelos
indutivo-narrativos, orientados a partir de e para quem ouve a pregação”.47 De acordo
com esta perspectiva, o modelo tradicional de pregação, com sermões expositivos e/ou
temáticos, está centralizado na pessoa do pregador e na sua autoridade inerente,
tornando o ouvinte passivo. Como se vive em uma sociedade que não tolera qualquer
tipo de autoridade, especialmente a eclesiástica, a homilia deve partir do ponto de vista
do ouvinte, colocando-o no centro da teoria homilética. Assim, Craddock, segundo
Souza, propôs o método da pregação indutiva que objetiva “convidar as pessoas
ouvintes a tomar parte no desenrolar da prédica e permitir que haja espaço para que
cheguem às suas próprias conclusões”.48 Craddock foi um dos pioneiros dessa
novaforma de enxergar a pregação.
Na visão de Craddock, a homilética tradicional é um método dedutivo, que parte
de verdades gerais para, depois de apreendidas pelo pregador, aplicar de forma
explanatória à vida dos ouvintes, não permitindo que os próprios ouvintes cheguem, por
si mesmos, às próprias conclusões. Outra crítica ao modelo tradicional, é que os
sermões são pronunciados estruturalmente em forma lógica dedutiva, pensadas como
textos acadêmicos ou aulas, diferentemente de como as comunicações orais são
desenvolvidas.49 Na visão de Souza, as formas tradicionais de prédicas são centralizadas
no texto bíblico, como a pregação expositiva, e procuram, de forma clara, transmitir as
ideias que foram extraídas da Bíblia aos ouvintes, que de forma passiva, recebem as
informações transmitidas pelo pregador. Porém, esta nova proposta homilética coloca
em descrédito este tipo de pregação, pelo fato de, na sua visão, ser uma forma de
comunicação irrelevante ao ouvinte contemporâneo. As principais ênfases do modelo
homilético tradicional comparadas aos modelos contemporâneos, na perspectiva de
Souza, estão representadas na tabela 1 (abaixo).

46

SOUZA, Mauro Batista de. A Nova Homilética: os ouvintes como ponto de partida na pregação cristã.
Estudos Teológicos, São Leopoldo, v. 47, n. 1, 2007, p. 5-24.
47
SOUZA, M. B., A Nova Homilética, p. 5. Grifos do autor.
48
CRADDOCK, Fred B. Preaching. Nashville: Abingdon Press, 1985. p. 31. Apud SOUZA, M. B., A
Nova Homilética, p. 5.
49
SOUZA, M. B., A Nova Homilética, p. 9.
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TABELA 1 - Principais Ênfases dos Modelos Homiléticos Clássicos e Hodiernas,
na Perspectiva da Nova Homilética.

Ponto de Partida
Objetivo
Conteúdo
Linguagem
Forma

Modelos Tradicionais de Prédica
(Homilética Clássica)
Pessoa que prega ou o texto bíblico
Persuadir (fazer-se acreditar); transmitir
(a mensagem); servir (uma conclusão).
Ideias (verdades, doutrinas, instruções a
serem seguidas).
Clara, dicotômica, segue princípios da
escrita, pouca ou nenhuma redundância
Dedutiva, proposicional, discursiva,
explicativa, unidirecional, lógica,
conclusiva.

Pregador

Autoridade (fala por Deus, especialista
em Bíblia, conhece).

Ouvinte

Passivo (recebe a conclusão do pregador).

Fonte: SOUZA, M. B. A Nova Homilética, p. 10

Modelos Contemporâneos de Prédica
(Nova Homilética)
Ouvinte.
Dar oportunidade para que as pessoas
ouvintes pensem seus próprios pensamentos
e cheguem às suas próprias conclusões.
Estórias, narrativas, tramas, situações
concretas.
Poética, oral, redundante.
Indutiva, narrativa, indireta, sugestiva,
dialogal, uso de suspense.
Testemunha do texto bíblico (narrativa
bíblica): conta o que viu, ouviu, sentiu
durante seu encontro com o texto.
Ouve ativamente, participa das decisões e
conclusões.

50

Desta forma, a Nova Homilética parte do pressuposto de que a aceitação do
ouvinte é o elemento norteador da forma como se deve pregar o sermão. Craddock,
citado por Souza, informa que “nestes tempos de diálogos abertos, prédicas que seguem
os modelos clássicos serão cada vez menos aceitas”.51 Assim, o ouvinte passa a ser o
centro desta nova abordagem homilética e o pregador deve fazer de tudo para que o
destinatário da homilia sinta-se participante do discurso e possa chegar às suas próprias
conclusões e tomar suas próprias decisões.
O Dr. Eugene L. Lowry é um exemplo contemporâneo de pregador que lança
mão desta nova metodologia homilética. Lowry é norte-americano, pastor metodista,
professor e pianista. Ele utiliza um método que ele denomina de pregação narrativa.
Em seu site, Lowry se autodenomina de “pregador de sermões bíblicos em forma de
trama narrativa”.52 Lowry, citado por Souza, observa que sua metodologia homilética
trata “[...] as ideias [...] arranjadas sob a forma de uma trama que envolve um atraso
estratégico da resolução preparada pela pessoa que prega”.53 Isto significa que o
pregador propositalmente utiliza o suspense de algum elemento, uma imagem, uma
afirmação que apenas serão devidamente esclarecidos pelo pregador no final do sermão.
Esta proposta procura, além de captar a atenção, tornar a audiência participante da
homilia, pelo fato de, desde o início, o ouvinte ser levado a refletir sobre o significado e
propósito de determinado elemento mencionado.
Diante deste cenário, em que se tem arrefecida a importância que se dá à
pregação tradicional, em que o texto bíblico inspirado deve ser o centro nos contextos

50

Tabela adaptada de SOUZA, M. B., A Nova Homilética, p. 10.
CRADDOCK, Fred B. As One Without Authority. St. Louis: Chalice Press, 2001, p. 26. Apud
SOUZA, M. B. A Nova Homilética, p. 16.
52
LOWRY, Eugene L. Preacher. Disponível em: <http://www.eugenelowry.com/preacher>. Acesso em:
01 mai. 2014. Tradução própria. Grifos nossos.
53
LOWRY, Eugene L. Narrative Preaching. In: WILLIMON, William H.; LISCHER, Richard (Ed.).
Concise Encyclopedia of Preaching. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1995. p. 342. Apud
SOUZA, M. B. A Nova Homilética, p. 18.
51
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cúlticos, pretendemos encontrar traços dessa influência em pregações empreendidas em
igrejas evangélicas localizadas na Grande Belém através de uma pesquisa de campo.

5 Reflexões sobre a realidade da Pregação em Igrejas da Região
Metropolitana de Belém
Fizemos uma pesquisa no segundo semestre de 2013,54 em que avaliamos
pregações de pastores de igrejas evangélicas oriundas do Protestantismo Histórico,
Pentecostalismo e Neopentecostalismo localizadas na região metropolitana de Belém.55
O objetivo deste instrumento avaliativo foi detectar quais tem sido as tendências
características da pregação, o que tem sido enfatizado e qual a proeminência da
pregação dentro das programações do culto.
Observamos que o tempo médio de pregação foi estatisticamente igual,
independente da igreja (tradicional, pentecostal ou neopentecostal). O tempo médio
observado foi de aproximadamente 47 minutos. Mas a maior variação foi registrada nas
igrejas neopentecostais, com extremos variando de 5 minutos até 1h30m.
Sabemos que muitos manuais de homilética classificam classicamente os
sermões em três tipos: a) temático (ou tópico) em que um tema é escolhido e várias
passagens são usadas para tratá-lo, sendo que o pregador escolhe o tema e determina o
desenvolvimento do sermão com vários versículos; b) textual em que o tema, o
propósito e as divisões do sermão derivam de um texto relativamente curto (até três
versículos) que dirige e informa a pregação; c) expositivo é semelhante ao textual, mas
emprega um texto maior.
No questionário avaliativo, criamos três parâmetros para classificar os sermões
proclamados: expositivo, temático e outros. Consideramos, conforme Hernandes Dias
Lopes, que o sermão textual e expositivo estão na mesma categoria pois, independente
do número de versículos “o texto da Escritura é a fonte da mensagem e a autoridade do
mensageiro. O texto dirige o sermão. O foco, o conteúdo, as ideias, as divisões e
aplicação do sermão devem ser centrados na passagem bíblica, e não nos critérios,

54

Esta pesquisa utilizou dados de questionários avaliativos de sermões que foram preenchidos por alunos
da FATEBE, como cumprimento de atividades da disciplina de Homilética 2, ministrada pelo professor
Samuel Marques Campos. Foram pesquisadas 72 igrejas, sendo 23 tradicionais, 22 pentecostais e 27
neopentecostais. O questionário aplicado foi uma adaptação do questionário avaliativo de ROBINSON,
Haddon W. A pregação bíblica: o desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos. São Paulo: Vida
Nova, 1990, p. 143-144. Agradecemos aos alunos e ao Dr. D. B. Riker, reitor da FATEBE, por
permitirem a utilização destas informações neste artigo.
55
Empregando os recursos dos tipos ideais weberianos (cf. WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. 5. ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2002, p. 226-227), entendemos o Protestantismo Histórico como parte do
Protestantismo conhecido como “Tradicional” que acredita basicamente na justificação pela graça
mediante a fé somente, o sacerdócio de todos os crentes e a Bíblia como única regra em matéria de fé e
prática. O Pentecostalismo tem pouco mais de 100 anos de introdução no Brasil e, tem como ênfases o
batismo com o Espírito Santo com a evidência da glossolalia, nos usos e costumes e na escatologia
dispensacionalista. Já o Neopentecostalismo tem como marcas principais a crença de que o evangelho de
Jesus traz em seu bojo as bênçãos físicas, financeiras e espirituais, além da libertação dos demônios pelo
uso da fé. Reconhecemos que dentro destas classificações há várias diferenças teológicas e/ou
eclesiológicas, mas ressaltamos que os tipos ideais são instrumentos heurísticos que devem ser tomados
como idealizações para ajudar-nos em nossa análise da realidade.
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pensamentos e opiniões dos pregadores ou teólogos”56. Criamos a categoria outros,
caso o sermão não se encaixasse nas categorias homiléticas mencionadas supra.
GRÁFICO 1 - As igrejas pesquisadas e os tipos de sermão empregado
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Fonte: Elaborado pelos autores.

No gráfico 1, percebemos que os pentecostais preferem sermões temáticos e os
tradicionais, o sermão expositivo. Mas o que nos chamou a atenção é que a grande
maioria dos sermões proferidos nas igrejas neopentecostais foram classificados como
outros, pois nas observações dos alunos, não houve a tentativa de explicação e
interpretação de textos bíblicos, mas as pregações foram semelhantes a palestras de
autoajuda, mesmo que eventualmente referências bíblicas fossem mencionadas.
Apesar de os tradicionais preferirem, em sua grande maioria, o tipo expositivo
de sermão, essa afirmação precisa ser cuidadosamente reavaliada, pois como se percebe
no Gráfico 2, há um grande contraste entre forma e o conteúdo. Detectamos que há mais
esforço em captar a atenção do ouvinte do que em realizar a exegese do texto,
indispensável quando se trata de sermão expositivo.

GRÁFICO 2 - As igrejas pesquisadas e a relação estrutura/resultado da pregação
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Fonte: Elaborado pelos autores.
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LOPES, Hernandes Dias. A Importância da Pregação Expositiva para o Crescimento da Igreja.
São Paulo: Candeia, 2004, p. 135.

_____________________________________________________________________________

16
Os sermões de pastores pentecostais optam majoritariamente pelo sermão
temático, dando ênfase à entrega do sermão: uso de gestos, alterações de voz, atrativos
para manter o foco sobre o pregador. Já nas igrejas neopentecostais pesquisadas
percebemos uma ênfase sobremaneira mais na entrega do sermão do que no seu
conteúdo ou em exegese sólida. A embalagem é mais importante do que o conteúdo. A
preocupação com exegese, desenvolvimento lógico-textual, variação do vocabulário são
claramente menosprezadas ao compararmos o uso de gestos, a preocupação em querer
ser ouvido, clareza e variação no tom da voz (Gráfico 3), buscando prioritariamente a
satisfação dos ouvintes (Gráfico 2)
GRÁFICO 3 - As igrejas pesquisadas e a forma de entrega do sermão
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Tradicionais
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Fonte: Elaborado pelos autores.

6 Conclusão
Vivemos em uma época marcada pelo relativismo, pluralismo e pragmatismo
que tem tido ressonâncias em vários campos do conhecimento humano, da cultura e da
religião. Em virtude desta nova configuração de valores culturais, vimos, por exemplo,
que no âmbito acadêmico, novas propostas homiléticas foram formuladas com o
objetivo de se propor uma nova forma de pregação que lance mão de pressupostos pósmodernos, colocando o ouvinte como o ponto de partida proeminente, em detrimento da
exposição do texto bíblico inspirado.
Nos dados empíricos analisados percebemos que as igrejas pentecostais e
neopentecostais enfatizam mais a forma, o emprego de gestos, demonstrando habilidade
na comunicação de sua mensagem de maneira simples, procurando satisfazer as
necessidades dos ouvintes. Por outro lado, as igrejas históricas majoritariamente
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focalizaram sermões que focavam a explicação clara do texto bíblico baseada em
exegese sólida e na correção gramatical.
Será que há uma contradição em se fazer uma boa exegese buscando aplicar essa
palavra aos ouvintes e utilizando recursos comunicacionais para que a Palavra seja
entregue da melhor forma possível? Sabemos que a Reforma Protestante procurou
resgatar a centralidade da Palavra de Deus fazendo com que o púlpito ocupasse lugar
central nas igrejas. Neste sentido, os seminários evangélicos deveriam enfatizar mais a
pregação expositiva, sem esquecer de ensinar os alunos a serem melhores
comunicadores.
Pelos dados preliminares, sugerimos que os líderes evangélicos tradicionais
poderiam aprender com os pastores pentecostais e neopentecostais a comunicarem
melhor os seus sermões e, ao mesmo tempo, os pentecostais e neopentecostais poderiam
aprender com os tradicionais sua ênfase em empregar exegese dos textos bíblicos em
seus sermões.
Mesmo cientes de que a análise dos dados feita neste artigo foi preliminar, e que
pesquisas mais abrangentes devem ser feitas no futuro para o aprimoramento de dados e
aprofundamento das conclusões, é imperioso destacar que apesar do relativismo, do
pluralismo e do pragmatismo, devemos enfatizar a necessidade da pregação que procura
fazer uma exegese sólida, mas que, ao mesmo tempo, busca comunicar bem essa
Palavra inspirada na dependência do Espírito Santo, para que os ouvintes pós-modernos
sejam alcançados não pela persuasão das nossas palavras.
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FICHA DE LEITURA
Nome:
Referência: RUIZ, João Álvaro. Métodos, economia e eficiência nos estudos.
In: _______.Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. São
Paulo: Atlas, 1977. Cap 1.p.19-33.
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Citações do texto

p.13

“Queremos observar que a
esta altura dos ciclos de
estudo bem ordenados não é a
hora de entender, mas de
rever apenas”.
“(...) Na generalidade dos
casos, é indispensável a
frequência às aulas, onde terá
o aluno a orientação do
professor”.

p.14
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