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EDITORIAL 
 
 
Vivemos um período de transformações no qual nossas reflexões precisam ir 

além dos muros da escola e chegar ao seu entorno, junto à clientela que o 

forma, repensar quanto as finalidades da escola, e o nosso compromisso em 

formar cidadão conscientes e comprometidos com a realidade que o envolve. 

Nesse sentido, apresentamos os três primeiros textos que abordam o 

universo educacional. Primeiramente a partir da contribuição de Ana 

Maria Falsarella com “Os estudos sobre a escola: a cultura e seus 

desdobramentos no cotidiano” que busca demonstrar a relevância de se 

observar a cultura escolar em processo, com suas contradições e conflitos. 

Na sequência apresentamos artigo de autoria de Antônio Richard Trevisan; 

Dirce Charara Monteiro e Edmundo Alves de Oliveira,  “Gestão escolar 

brasileira e valorização docente, diversas etapas de concepções e 

implicações legais” que discutem o perfil da gestão escolar no Brasil 

retratando os aspectos históricos, sociais e políticos que contribuíram para 

a sua formação, bem como elementos da Constituição Federal, a LDB e o 

piso salarial nacional. Vale ressaltar que os dois citados artigos tem em 

comum a preocupação em ampliar o debate sobre a escola, suas 

características, demandas e perspectivas frente a um cotidiano marcado por 

incertezas, ao mesmo tempo, analisar à luz da legislação aspectos legais 

Também na presente edição apresentamos a contribuição de Flávia Silva 

Cruz Brunner em texto fruto de seu doutoramento o qual intitula-se “A 

Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Presidente 

Prudente/SP” que discute a importância do trabalho de campo para o 



 

entendimento de questões fenomenológicas e entender como as Assembleias 

de Deus se materializaram no território urbano do município de Presidente 

Prudente. 

Por fim, apresentamos uma resenha do livro “O mundo em descontrole” de   

Anthony Giddens. 

Também frisamos que nesse ano de centenário da Revolução Russa 

estaremos nos próximos números com artigos que tratam da temática com 

os quais avançaremos epistemologicamente e nos fara refletir o momento 

político nacional, momento em que a direita assume uma postura de 

selvageria frente aos movimentos sociais, aos direitos dos trabalhadores e o 

próprio sentido em ser brasileiro. Ataca de forma violenta os trabalhadores 

aposentados, a educação nacional e o futuro de toda uma nação. Somos hoje 

um país que se não falido, falirá ética, moral e socialmente. 

Lutemos! 

 

Os Editores  
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Resumo 

Este artigo apresenta concepções básicas envolvidas nos estudos sobre a escola. 
Decorre de levantamento teórico-bibliográfico de obras de diversos autores 
voltados à exploração do cotidiano escolar que, em última análise, configura a 
cultura escolar. Minha perspectiva é contribuir para a disseminação de estudos 
relevantes na área da Educação, de modo a promover a produção científica 
relacionada ao tema no ensino superior. Viso, outrossim, estimular pesquisadores, 
principalmente os que fazem investigações empíricas no ambiente escolar, a 
utilizar e aprofundar tais concepções ao abordarem o papel e a percepção dos 
sujeitos que vivem, convivem e transitam pelos espaços da escola no dia a dia e 
que a têm como local de trabalho, de estudos e de múltiplas aprendizagens, 
principalmente quando a escola se encontra frente a um processo de mudança. 
Não é minha pretensão fazer um exaustivo levantamento de títulos e autores. 
Entendo que minha contribuição está em levantar as inúmeras possibilidades de 

mailto:anafalsarella@gmail.com
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estudar a escola no cotidiano de sua cultura escolar. Para tanto, agrupei os autores 
em torno dos assuntos explorados dentro do tema.  

Palavras-chave: Cotidiano Escolar. Cultura e Clima Escolar. Forma Escolar. 
Processos de Mudança. Comunidade e Partilha de Poder.  

Abstract 

 This article presents basic concepts involved in school studies. It results from a 
theoretical-bibliographical survey of works by several authors focused the 
exploration of school daily life, which ultimately shapes the school culture. Our 
perspective is to contribute to the dissemination of relevant studies in the area of 
Education, in order to promote the scientific production related to the subject in 
higher education. We also aim to stimulate researchers, especially those who make 
empirical investigations in the school environment, to use and deepen these 
conceptions by addressing the role and perception of subjects who live, coexist 
and move through the spaces of the school on a daily basis and who have it As a 
place of work, studies and multiple learning, especially when they are in a process 
of change. It is not our intention to discuss all the authors who write on the 
subject proposed here. We understand that our contribution is in raising the 
innumerable possibilities of investigating the subject school studies. To do so, we 
group the authors around the subjects explored.  

Keywords: School daily. School and Climate Culture. School form. Processes of 
Change. Community and Power Sharing. 
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Introdução 

 

Tentar compreender um processo de mudança na vida de uma instituição 

escolar é um empreendimento complexo e com alto grau de indeterminação, como 

acontece em todas as organizações sociais que envolvem interações humanas. No 

entanto, analisar as histórias e os mitos de cada coletividade e sua concretização 

em cada escola é fundamental. Desvelar essa rede de intercâmbio de significados, 

por parcial que seja, permite a identificação dos valores e das crenças não explícitas 

sobre a educação, o indivíduo, a sociedade, o papel de cada um no contexto 

escolar e o papel da escola na comunidade e na sociedade. (PÉREZ GÓMEZ, 

2001).  Desse modo, a cultura escolar – entendida como a história da realidade 

cotidiana da educação – é uma caixa preta cujo conteúdo tem muito a ser 

desvendado.  

Considerando a análise de obras de inúmeros autores que desenvolvem 

estudos sobre a escola, neste texto são destacados os elementos que dão forma à 

cultura escolar e que influenciam a formação da identidade da escola. Para 

reafirmar a importância de tais estudos e seus desdobramentos na pesquisa 

empírica sobre a escola, destaco o que afirma Mafra (2003): 

Os estudos voltados para a compreensão da cultura da escola 

buscam dar visibilidade ao que se denomina ethos cultural de um 

estabelecimento de ensino, sua marca ou identidade cultural, 

constituída por características ou traços culturais que são 

transmitidos, produzidos e incorporados pela e na experiência 

vivida do cotidiano escolar. (...) Nesse sentido, a investigação da 
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cultura da escola se confunde com os estudos sobre a identidade 

da escola. (p.126) 

Estudos sobre a cultura escolar são igualmente importantes por sua 

articulação com o próprio processo de escolarização na sociedade atual, como 

destacam Vidal, Faria e Gonçalves (2004): 

Cremos que os estudos sobre cultura escolar têm permitido 

desnaturalizar a escola e empreender estudos sobre o processo 

mesmo de sua emergência como instituição de socialização nos 

tempos modernos. Articulada aos estudos do processo de 

escolarização, tal perspectiva traz, desde logo, a necessidade de 

pensar a relação da escola com as outras instituições 

responsáveis pela socialização da infância e da juventude, 

principalmente com a família, a Igreja e o mundo do trabalho. (p. 

154) 

No campo de estudos sobre a escola, vários conceitos correlatos à cultura 

escolar e que apresentam grande afinidade entre si estão presentes. Como afirma 

Viñao Frago (1995): “(...) é verdade, a cultura escolar é toda a vida escolar: fatos e 

ideias, mentes e corpos, objetos e comportamentos, modos de pensar, dizer e 

fazer. O que acontece é que neste grupo existem alguns aspectos que são mais 

relevantes do que outros”.  (p. 69). Nesse sentido, tomei a liberdade de selecionar 

alguns aspectos que julgo mais relevantes, tais como, cotidiano (incluindo espaço, 

tempo, relações, usos, ritos e tradições), forma e clima escolares,  participação e 

partilha do poder e conceito de comunidade, muitos deles mal utilizados, 

banalizados e calcados no senso comum, que me parecem úteis ferramentas para o 

desenvolvimento de trabalhos investigativos sobre a escola. 

A cultura escolar 
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Inúmeros autores estudam o tema cultura escolar, de uma multiplicidade de 

perspectivas. Neste aspecto, tento desembaraçar algumas ideias. Início com a 

diferenciação estabelecida por Forquin (1993) entre cultura da escola e cultura 

escolar. Para ele, a cultura da escola refere-se ao mundo social da escola, “que tem 

suas características de vida próprias, seus ritos e seus ritmos, sua linguagem e seu 

imaginário, seus modos de regulação e transgressão, seu regime próprio de 

produção e de gestão de símbolos” (FORQUIN, 1993, p.167). Já, a cultura escolar 

significa “o conjunto de conteúdos cognitivos e simbólicos que, selecionados, 

organizados, normalizados, rotinizados, sob o efeito dos imperativos da 

didatização, constituem habitualmente o objeto de uma transmissão deliberada no 

contexto das escolas” (FORQUIN, 1993, p.167). Neste texto, estou tratando 

ambos os termos como tendo o mesmo significado básico e relacionado ao 

primeiro conceito.  

Vejamos a definição de cultura escolar trazida por Julia (2001):  

Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como um 

conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 

condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades 

que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, 

sociopolíticas ou simplesmente de socialização)  (p. 10-11)  

 Que pode ser complementada pela definição dada por Viñao Frago 

(1998): 

A cultura escolar é vista como um conjunto de teorias, princípios 

ou critérios, normas e práticas sedimentadas ao longo do tempo 

no seio das instituições educativas. Trata-se de modos de pensar 

e atuar que proporcionam estratégias e pautas para organizar e 
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levar a classe, interatuar com os companheiros e com outros 

membros da comunidade educativa e integrar-se à vida cotidiana 

do centro docente. Tais jeitos de pensar e atuar constituem 

ocasionalmente rituais e mitos, mas sempre se estruturam em 

forma de discursos e ações que, junto com a experiência e 

formação do professor, lhe servem para levar a cabo sua tarefa 

cotidiana. (p.68-69) 

Na obra A cultura no plural (1995), Certeau destaca que a massificação da 

escola mudou o ensino. Desde a Revolução Francesa a escola detinha um poder 

cultural que, atualmente, lhe escapa. A cultura antes divulgada exclusivamente pela 

escola, passou a infiltrar-se em outros espaços divulgadores de informações. A 

partir da revolução tecnológica do século XX, na sua relação com o poder, a escola 

passa a atuar em dois quadros. Pelo primeiro, permanece instituição do Estado 

voltada a difundir um modelo cultural definido centralmente. Pelo segundo, 

assume uma posição ao mesmo tempo ameaçada e crítica com relação à cultura 

difundida pelos meios de comunicação, uma vez que se torna o lugar de controle e 

de crítica, onde se aprende a utilizar uma informação adquirida alhures. Esse 

quadro é acompanhado pela mudança na posição sociológica dos docentes. Eles 

não estão mais no centro da cultura, mas nas suas bordas, compondo com outras 

camadas da população uma maioria silenciosa que só tem vez pelo uso que faz dos 

produtos culturais.  

Entretanto, podemos pensar que, apesar do uso de termos como sedimentar, 

inculcar, transmitir, levar a... (alcance dos objetivos de determinada sociedade) nas 

definições acima, o emprego dos produtos culturais postos à disposição das 

escolas não é um processo homogêneo. Daí a particularidade de cada instituição 

escolar no estabelecer as margens de manobra possíveis frente à imposição de 

valores da ordem dominante. Mesmo que encontremos elementos comuns entre as 

escolas de um dado sistema, cada uma delas configura uma forma específica de 
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estabelecer intercâmbios pessoais e curriculares, que atuam de maneira própria e 

configuram uma identidade especial. No âmbito interno, cada escola também se 

apresenta como ponto de encontro de variadas culturas (da equipe pedagógica, 

incluídos os professores, dos alunos, dos vários segmentos que formam a 

comunidade, das autoridades educacionais, dentre outras). 

Pérez Gómez (2001) entende ser fundamental ver a escola como um 

espaço ecológico de cruzamento de várias culturas, cruzamento este que provoca 

tensões, restrições e contrastes na construção de significados. Cruzam-se no 

espaço ecológico da escola a cultura crítica (das disciplinas científicas, artísticas e 

filosóficas), a cultura acadêmica (definições que constituem o currículo), a cultura social 

(valores hegemônicos do cenário social) e a cultura institucional (papéis, normas, 

rotinas, ritos e pressões próprios do cotidiano escolar). A cultura institucional é a 

que se mostra particularmente interessante e útil para o pesquisador que vai à 

escola, uma vez que “entender a cultura institucional da escola requer um esforço 

de relação entre os aspectos macro e micro, entre a política educativa e suas 

correspondências nas interações peculiares que definem a vida escolar” (PÉREZ 

GÓMEZ, 2001, p.131).  

É preciso ter claro, ainda, que na formação da cultura escolar institucional, 

os antagonismos são tão constitutivos quanto os consensos. A questão ganha 

complexidade se considerarmos que a instituição escolar encontra-se, hoje, imersa 

em um cenário de incerteza e ambiguidade no que tange às suas finalidades 

educativas e éticas e frente a um paradoxo: a ineficácia das mudanças impostas de 

fora, com o incremento de tarefas burocráticas, o que não conta com a boa 

vontade e o convencimento dos agentes envolvidos. 

A cultura docente 

             Um componente privilegiado da cultura escolar institucional mais ampla é 

a cultura profissional docente, como destaca Pérez Gómez (2001): “Embora na 
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determinação e manutenção da cultura da escola existam muitos fatores e agentes, 

podemos considerar que essa cultura é prioritariamente a cultura dos professores 

como grupo social, como grêmio profissional” (p.163). A cultura docente é 

definida como “o conjunto de crenças, valores, hábitos e normas dominantes que 

determinam o que este grupo social considera valioso em seu contexto 

profissional, assim como os modos politicamente corretos de pensar, sentir, atuar 

e se relacionar entre si” (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p.164) e se expressa nos 

métodos usados em sala de aula, nas relações interpessoais, na definição de papéis 

e funções, nos modos de gestão, nas estruturas de participação e nos processos de 

tomada de decisão.  

Hargreaves (1998) vê a existência de quatro formas de cultura docente, ou 

estilos de atuação, que vão se sedimentando e conformando o trabalho dos 

professores no grupo-escola, cada uma com implicações diferentes para o trabalho 

e as mudanças educativas. (Quadro 1) 

Quadro 1. Formas de cultura docente 

Individualismo Isolamento de cada professor em sua sala de aula; pode ser positivo 

em ambientes adversos, como forma de proteção quanto a 

interferências exteriores e como suporte e potencialização de talentos 

criativos.  

Balcanização As relações de trabalho e de organização entre os docentes são 

estabelecidas em grupos ou subgrupos isolados, que, não raro, 

apresentam-se como adversários.  

Colaboração e 

colegialidade 

As relações profissionais são de cooperação espontânea entre os 

professores, estendem-se no tempo e no espaço; são tidas como 

novos paradigmas para a promoção de mudanças nas escolas a partir 

de iniciativas internas, uma vez que possibilitam aos professores 

aprenderem conjuntamente por meio de trabalhos planejados em 
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comum. 

Colegialidade 

artificial 

Surge quando a colegialidade se torna uma obrigação e única forma 

de relação de trabalho, recusando-se qualquer questionamento; neste 

caso, a colaboração não é voluntária, mas orientada pelo sistema 

educacional para a implementação de programas e qualquer 

discordância é vista como heresia. 

Fonte: elaborado pela autora com base em Hargreaves (1998). 

O cotidiano escolar 

Importa explorar o que se compreende pelo termo cotidiano. No uso 

corrente da linguagem, cotidiano é entendido simplesmente como algo que se faz 

ou que acontece todos os dias. O conceito apresentado por Michel de Certeau é 

bem mais rico (e poético).  

O cotidiano é aquilo que nos é dado cada  dia (ou que nos cabe 

em partilha), nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe 

uma opressão do presente. Todo dia, pela manhã, aquilo que 

assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a dificuldade de viver, 

ou de viver nesta ou noutra condição, com esta fadiga, com este 

desejo. O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a 

partir do interior. É uma história a meio caminho de nós 

mesmos, quase em retirada, às vezes velada. Não se deve 

esquecer este “mundo memória”, segundo a expressão de 

Péguy1. É um mundo que amamos profundamente, memória 

olfativa, memória dos lugares da infância, memória do corpo, 

dos gestos da infância, dos prazeres. (CERTEAU, 2000, p.31) 

                                                           
1 Escritor francês, 1873-1914. 
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Rockwell e Mercado (1986) encetaram uma profunda análise multifatorial 

para a construção teórica da categoria cotidano escolar, partindo da investigação do 

conteúdo formativo da experiência escolar. Conhecer o conteúdo formativo da 

escola implica em abordar o processo escolar como um conjunto de relações e de 

práticas institucionalizadas historicamente, conformado por uma trama complexa 

em que interatuam tradições escolares, variações regionais, decisões políticas e 

administrativas, consequências imprevistas do planejamento técnico e 

interpretações particulares que fazem os atores de cada escola. As autoras apontam 

que a estrutura dessa experiência pauta os usos do tempo e do espaço escolares 

(professores e alunos são agrupados segundo determinados critérios espaciais e 

temporais), as formas de interação, participação e comunicação entre os sujeitos, 

ritos e usos e a utilização da linguagem.  

Quanto ao espaço, a própria construção física da escola delimita os espaços 

de como serão agrupados docentes e discentes segundo determinadas categorias 

que ordenam o tipo de experiência escolar a que serão submetidos (pré-escola ou 

ensino fundamental, por exemplo). Os alunos podem ser agrupados aleatoriamente 

dentro de uma mesma série ou, então, pelo critério do aproveitamento escolar, de 

forma que, muitas vezes, o seu agrupamento interno acaba determinando uma 

experiência escolar diferencial para crianças dentro de uma mesma escola, 

estendendo-se esses primeiros parâmetros de classificação escolar à classificação 

social.  

             O tempo escolar, por sua vez, prepara formalmente os alunos para um 

sistema econômico em que o horário é um marco e uma medida do trabalho. De 

acordo com Rockwell e Mercado (1986), na escola se encontram sobrepostas 

diferentes etapas históricas e diferentes momentos da evolução da instituição. A 

dimensão tempo está sempre presente: no peso das tradições, nas próprias 

construções escolares, nas diferentes gerações de professores.  
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             No que tange à interação, ela se organiza através de estruturas de 

participação. A estrutura típica implica em que os alunos adquiram a capacidade de 

entender o que quer o professor (ROCKWELL; MERCADO, 1986, p.15), que dirige e 

controla a participação. Há que se considerar também a comunicação cotidiana 

entre os professores, que inclui reflexões e interpretações de um conjunto de 

noções, opiniões e conhecimentos sobre seu próprio trabalho, sobre disposições 

técnicas recebidas, sobre o fracasso dos alunos e tantos outros assuntos.  

Aqui se inclui formas e estilos de falar (solicitude, apoio, reconhecimento, 

explicação detalhada) de acordo com o interlocutor em situação (outro professor, 

pai de aluno, o supervisor da escola). Assim, a interação relaciona-se ao uso da 

linguagem, o que é feito de uma forma especificamente escolar, quer dizer, 

raramente pode ser encontrada em outros contextos. Apesar de a linguagem escrita 

ser imprescindível na escola, é a linguagem oral que predomina nas relações 

escolares intra e extraescolares. 

             Como se vê, dentro das escolas se constrói permanentemente uma rede de 

relações, entre espontâneas e ritualizadas, que formam o contexto de aprendizagem 

dos alunos. As formas de proceder que acontecem nesse contexto constituem a 

base dos rituais escolares. Rockwell e Mercado (1986) destacam, em especial, a 

ritualização da interação entre adultos e crianças. De forma a organizar o encontro 

diário, estabelecem-se procedimentos recorrentes e repetem-se rotinas que 

facilitam a organização dos grupos de alunos e formam consensos sobre como 

proceder a cada dia (formas de correção das tarefas, de interrogação, de usar o 

quadro negro, por exemplo). Embora haja variações de professor a professor, os 

ritos são compostos de algumas práticas muito difundidas, como por exemplo, os 

alunos devem copiar quando o professor escreve na lousa. A ritualização não 

necessariamente empobrece o ensino, pois marca os limites e permite liberação de 

tempo para o professor dedicar-se à atenção individual. O problema surge quando 

a aprendizagem dos ritos se sobrepõe à aprendizagem dos conteúdos. 
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             A experiência escolar cotidiana comunica, assim, uma série de 

interpretações da realidade e de orientações valorativas e normativas. A escola 

concebe a si mesma como formadora de cidadãos para uma sociedade futura, 

como transmissora de valores superiores aos vigentes na sociedade circundante. 

Os conteúdos mais evidentes dessa dimensão formativa da escola podem ser vistos 

nas atividades explicitamente organizadas (cerimônias, concursos, saudações à 

bandeira) e nos elementos formais do discurso dos professores (amor à pátria, 

elogios à limpeza e à ordem).  

             As regras do jogo escolar incluem o trato com a autoridade e a participação no 

processo de trabalho. Apesar de sua legítima posição dentro do campo escolar, o 

professor tem que negociar constantemente sua autoridade junto aos alunos, sendo 

que estes distinguem com rapidez as margens de negociação possíveis com cada 

professor.                          

A forma escolar 

             Vincent, Lahire e Thin (2001) destacam que, em sua essência, a forma 

escolar, que dá permanência histórica à escola e que começa a se instituir nos 

séculos XVI e XVII, instaura um lugar e um tempo específico para a relação 

pedagógica. A relação pedagógica passou a acontecer, a partir de então, em um espaço 

fechado e ordenado para a realização dos deveres, dentro de um tempo 

cuidadosamente regulado. A forma escolar vai constituindo uma ordem escolar que 

atinge a todas as crianças, inaugurando um novo modo de socialização. Desse 

modo, o que as crianças aprendem e a que regras obedecem tem importância 

fundamental. O estudo da forma escolar permite compreender as características 

das práticas escolares e suas variantes, bem como as relações entre elas e outras 

formas sociais. “Ao mesmo tempo em que transmite saberes e conhecimentos, a 

escola está fundamentalmente ligada a formas de exercício do poder”, afirmam os 

autores (p.17). Para eles, a emergência da forma escolar inaugura o modo escolar 
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de socialização que se torna dominante nas formações sociais modernas. Através 

dela há uma aprendizagem das relações de poder dominantes na sociedade. A 

forma escolar se caracteriza por um conjunto coerente de traços, tais como: 

(...) a constituição de um universo separado para a infância, a 

importância das regras na aprendizagem, a organização racional 

do tempo; a multiplicação e a repetição de exercícios, cuja única 

função consiste em aprender e aprender conforme as regras, ou, 

dito de outro modo, tendo por fim seu próprio fim. 

(VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p.37-38). 

             A fabricação da excelência escolar – decorrente da configuração que a escola 

toma a partir dos séculos XVI e XVII – repercutem nas classificações escolares a 

que os alunos estão sujeitos, situam-nos na sociedade para além do tempo e do 

domínio escolar. Segundo esses autores, o modo de socialização escolar é 

indissociável da relação com a linguagem e com o mundo. (VINCENT; LAHIRE; 

THIN, 2001). 

             Em síntese, com a sedimentação da forma escolar, a infância passa a 

constituir uma categoria particular de sujeitos distintos dos outros sujeitos sociais, 

e suscetíveis de um tratamento particular:  a educação  escolar. Uma vez na escola, 

separados dos outros sujeitos em um espaço fechado, constroem saberes e 

relações com a linguagem, com o outro e com o mundo, aprendendo formas 

sociais específicas que correspondem a modalidades do poder.   

 

Participação e partilha de poder 

 

 O principal interlocutor tomado neste item foi Enguita (2003). Em estudo 

sobre a gestão em centros de ensino de Madri, o autor comenta a atitude dos 

professores com relação à participação. Em princípio, todos concordam com a 
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positividade da ideia, mas para a maior parte do professorado ela pouco coincide 

com o contida no discurso oficial.  

Com relação à participação dos pais, por exemplo, os professores revelam 

o desejo nada oculto de que estes atuem como o prolongamento do poder do grupo 

docente fora dos muros da escola. Embora os docentes não se oponham 

frontalmente à participação dos pais e de outros segmentos não docentes nas 

decisões escolares, no fundo se sentem ofendidos por exercerem uma das poucas 

profissões passíveis de serem controladas e de sofrerem ingerência externa.  

             Para   Enguita (2003), o  professorado,  preso  na  armadilha  das   sub-

profissões2,  tenta defender sua posição de grupo frente a seus empregadores (a 

administração) e a seu público (alunos e pais). O autor aplica os conceitos de feixe 

social e de feixe dual (do sociólogo inglês Frank Parkin3), explicados da seguinte 

forma: os grupos privilegiados exercem um feixe de exclusão para baixo (sobre os 

grupos que lhes são subordinados), apoiados em práticas legalistas (são eles que 

fazem as leis); em resposta, os grupos sub-privilegiados, exercem um feixe de 

usurpação, para cima, que se baseia em práticas de solidariedade (mobilização conjunta, 

por exemplo). A maioria dos grupos exerce uma combinação de ambos, 

                                                           
2 Na Sociologia das Profissões, o conceito inicial de profissão era fundado numa visão estática, que 
fixava um conjunto de atributos para considerar um grupo ocupacional como profissional (longa 
escolaridade, controle na admissão e liberdade de exercício na profissão, a existência de um código 
de conduta profissional). Foi a aplicação destas categorias ao grupo ocupacional docente que 
permitiu considerar os professores como semiprofissionais, tendo em vista sua formação mais 
reduzida e a menor autonomia de supervisão ou do controle social. Mais recentemente emergiu um 
conceito não estático de profissão que considera a profissionalização como decorrência de um 
processo de construção social. Uma profissão pode ser definida pela autonomia, pelo 
conhecimento técnico e pela ética de trabalho que envolve um grupo ocupacional. (SARMENTO, 
1994) 
3  Sociólogo britânico: 1931-2011. 
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denominado de feixe dual: ao mesmo tempo é explorado e explorador, sujeito de 

privilégios e desvantagens, embora não no mesmo grau.  

No caso dos professores, eles necessitam usurpar competências dos centros 

de poder e excluir pais e alunos das competências docentes próprias. Assim, os 

professores exerceriam um feixe de usurpação com relação à superior administração 

ao demandar maior democratização do ensino. E exerceriam um feixe de exclusão 

com relação à clientela escolar, de modo a garantir uma identidade profissional que 

situe o grupo acima de seu público. 

 

O conceito de comunidade 

             No senso comum vigente entre na área da educação, comunidade tem sido 

entendida como a população usuária da escola, que vive em seu entorno. Do 

ponto de vista acadêmico, podemos nos valer da definição de Pereira (1967), para 

quem comunidade é um “agregado humano com residência estável numa certa 

área geográfica, na qual se concentra ponderável variedade de instituições e 

associações, capazes de satisfazer aos diversos interesses fundamentais e comuns 

desse agregado” (Pereira, 1967, p.21). Para o autor, caso estas instituições e 

associações encontrem-se na área de residência das pessoas, operam como forças 

centrípetas negativas à existência de uma estrutura comunitária. Para um agregado 

humano existente em dada área geográfica constituir uma comunidade, um certo 

grau de autossuficiência é imprescindível. É assim que, quanto mais estas 

instituições se situarem fora do local de residência, mais a lealdade dos moradores 

se dirigirá para fora dela, fenômeno característico de áreas residenciais de grandes 

cidades. Tendo-se a autossuficiência como condição, é mais adequado falar em 

graus de vida comunitária do que em sua presença ou ausência, isto é, alguns 

agregados humanos possuem mais vida comunitária, outros menos. 

             Comunidade é uma palavra típica utilizada na educação que supõe uma 

abstração e uma homogeneidade que ocultam “as divisões e os mecanismos reais 
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que operam dentro de povoações de todo tamanho” (ROCKWELL; MERCADO, 

1986, p.41). É um termo aplicado de forma indevidamente generalizada. A 

categoria social comunidade é concebida como um setor da população delimitado 

geograficamente, com uma situação econômica e social comum ou, em uma versão 

mais idealizada, como um agrupamento social com uma identidade comum que lhe 

permite um funcionamento coletivo alheio à divisão da sociedade em classes. Por 

outro lado, o setor dessa comunidade que se supõe mais relacionado com  a  

escola  é  caracterizado  homogênea  e  genericamente  como  os pais, que 

compartilhariam interesses comuns com a escola em função de ambos educarem a 

mesma criança. No entanto, na verdade, os colocados na categoria pais são sujeitos 

socialmente diferenciados, constituídos nas relações econômicas, sociais, religiosas 

e políticas de seu próprio âmbito social e do âmbito socioeconômico mais amplo. 

Eles carregam conflitos que se derivam dessas relações e que permeiam a vida 

escolar, razão pela qual a relação da escola com seu entorno social não pode 

reduzir-se à relação com abstratos pais, definidos em função de seu laço de 

parentesco. 

            Quando falamos em relação escola-comunidade, somos remetidos a uma 

concepção parcelada da sociedade, onde escola e comunidade aparecem como 

entidades separadas entre si, estáticas e a-históricas, sendo a comunidade vista 

como um todo homogêneo, um conglomerado socialmente indiferenciado. 

Rockwell e Mercado (1986) destacam que é necessário evitar essa oposição 

categórica, pois nessa perspectiva as determinações sociais que incidem sobre a 

escola são ignoradas e as relações sociais que caracterizam uma sociedade dividida 

em classes são obscurecidas. Geralmente, a escola estabelece modelos ideais da 

relação com o contexto, ignorando que cada contexto é constituído por agentes 

que não são ideológica e politicamente neutros nem homogêneos. Cada escola está 

imbricada no contexto histórico de seu âmbito social imediato e não se pode 

pensar a si própria de forma isolada, uma vez que cada contexto permeia e define, 



FALSARELLA, A. M. 

  

 
Revista Cosmos, v. 10, n.1, 2017. p. 9-33. 

25 
 

com pesos diferentes em diferentes lugares, a vida diária escolar. Assim, não cabe 

perguntar se a escola se relaciona com seu entorno social, pois a relação sempre 

existe, seja de afastamento, seja de proximidade. 

Além do mais, atualmente, há tal integração no nível econômico global, 

que dificilmente se pode separar uma comunidade de outra, especialmente  nos  

grandes   centros   urbanos, em função da grande mobilidade das pessoas. 

Dificilmente há uma relação unívoca entre cada escola e determinada localidade, 

devido à grande flutuação de alunos entre escolas em função de mudanças de 

domicílio e outras causas.  

Há famílias que procuram escolas mais centrais para seus filhos, por 

considerá-las melhores; outras buscam as de mais prestígio, mesmo que mais longe 

de suas casas. Há escolas que ficam em regiões de passagem, frequentadas por 

alunos de cursos noturnos que trabalham. Há escolas públicas em zonas 

privilegiadas, quase só frequentadas por filhos de empregadas domésticas e 

zeladores. Assim, é difícil falar em comunidade com relação a uma população tão 

flutuante e desenraizada de seus locais de moradia, principalmente lembrando-se 

que a palavra comunidade tem relação com algo que é comum. 

 

O clima escolar 

 

             Embora proveniente de estudos mais antigos, o clima da escola passou a 

ser visto como um dos elementos constituintes de sua cultura, ou melhor, como 

uma “manifestação de superfície” (MAFRA, 2003, p.116) da cultura da instituição. 

A autora caracteriza o clima ou atmosfera escolar como “um sentimento geral 

afinado com o estabelecimento, favorecendo (ou não) o bom relacionamento e a 

identificação institucional necessária a seu funcionamento adequado” (MAFRA, 

2003, p.115), sendo que o elemento central para identificar o clima predominante 
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na instituição, engendrado que é nas relações de autoridade e poder circulantes, é o 

“tom emocional” (MAFRA, 2003, p.116).  

Brunet (1999) compreende o clima escolar como a percepção dos atores 

com relação à atmosfera de trabalho reinante no interior da escola. Ele destaca que 

o clima organizacional é multidimensional e percebido, ao mesmo tempo, de 

forma consciente e inconsciente por seus membros, de forma que todos têm 

influência em sua composição. “São os atores que fazem da organização aquilo que 

ela é” (BRUNET, 1999, p.125), escreve ele. O clima escolar tem, para ele, íntima 

relação com as relações estabelecidas na escola entre as lideranças e os demais 

atores. Brunet traça um retrato dos diferentes tipos de clima que afetam a 

organização escolar, assentados em dois polos de uma mesma escala contínua, 

designados como fechado (muito autoritário) e aberto (muito participativo). Cada 

um desses dois tipos, por sua vez, compreende duas subdivisões, caracterizadas no 

Quadro 2. 
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Quadro 2. Clima escolar: tipos característicos 

1o Polo 

 Clima de tipo 
autoritário 

1a subdivisão 

Autoritarismo 
explorador 

Objetivos e decisões são elaborados no topo da 
organização e transmitidos aos professores sem 
comentários. O trabalho e as interações 
desenvolvem-se numa atmosfera de desconfiança, 
descontentamento, receio, ameaças, indiferença e, 
raramente, de recompensas. 

2a subdivisão 

Autoritarismo 
benévolo 

A maior parte das decisões e o processo de 
controle são centralizados no topo da hierarquia, 
mas, por vezes, há alguma delegação de poderes 
com a participação dos níveis intermédios e 
inferiores. As interações são estabelecidas com 
precaução e os métodos utilizados para motivar os 
professores são recompensas e, por vezes, 
penalidades. 

2o Polo 

Clima de tipo 
participativo 

1a subdivisão 

De caráter  

consultivo 

Políticas e decisões gerais são elaboradas no topo, 
mas é permitida uma participação em diversos 
níveis organizacionais. Para motivar os professores 
são utilizadas recompensas, punições ocasionais e a 
possibilidade de participação. As interações 
desenvolvem-se moderadamente, muitas vezes 
com um nível de confiança bastante elevado. O 
controle é delegado de cima para baixo, com forte 
sentido de responsabilidade, tanto nos escalões 
superiores como nos inferiores. 

2a subdivisão 

Participação  

do grupo 

O processo de tomada de decisões está 
disseminado por toda a organização, integrado aos 
diferentes níveis hierárquicos. Os professores são 
motivados pela participação, pelo envolvimento, 
pela elaboração de objetivos, pela melhoria dos 
métodos de trabalho e pela avaliação em função 
dos objetivos. O controle é exercido por todos os 
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níveis da escala hierárquica uma vez que todos os 
membros unem esforços para atingir os fins da 
organização. As relações entre a direção e os 
demais atores são amistosas e de confiança 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Brunet (1999). 

As reformas 

 

As políticas governamentais, com suas proposições ou imposições de 

mudanças, incidem sobre a cultura escolar, mas não a determinam totalmente. 

Produzem efeitos desejados, buscados e previsíveis, mas também movimentos de 

rechaço, inibição, adaptação, conformismo formal e até de cinismo, em função do 

caráter contextual, circunstancial e imprevisível da tarefa educativa cotidiana e da 

complexidade dos sistemas educativos. (ROCKWELL; MERCADO, 1986).  

Por outro lado, a influência que as autoridades exercem através da 

estrutura burocrática que paira acima da zona escolar local não chega à escola 

direta e explicitamente, mas sofre mediações de diferentes instâncias no decorrer 

do caminho, em especial de órgãos intermediários do sistema. A realidade escolar 

que resulta dessa rede de relações é o grande enigma a ser desvendado pelo 

pesquisador.  

Viñao Frago (s/d), por sua vez, destaca que os reformadores da educação 

possuem, em geral, uma “crença messiânica” (s/d, p.1) de que é possível uma 

ruptura mais ou menos completa com a tradição do passado, de que as práticas 

usuais dos professores podem ser descartadas sem mais nem menos e substituídas 

pelas novas propostas, crença essa que explica o “mais que relativo fracasso” 

(1998, p.2) de muitas reformas educativas. Aponta a existência de uma mentalidade 

ou cultura própria dos reformadores, que difere e, muitas vezes se opõe, à cultura 

dos professores. Há uma antinomia entre os propósitos dos reformadores e as 

tradições e mentalidades dominantes na escola, que modelam a cultura escolar. Na 
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prática, as reformas acontecem de forma lenta e quase imperceptível, em contraste 

com a pressa pretensiosa dos propositores de mudanças, que acreditam poder 

reinventar a escola baseando-se em circulares, prazos fixos e cobrança de 

documentos administrativos. As principais diferenças podem ser observadas no 

Quadro 3 

Quadro 3 -  Principais diferenças entre a cultura docente e a cultura 

administrativa 

 Cultura escolar docente 

Com suporte na prática cotidiana, firma-se  

em: 

- socialização para a escola de massas; 

- ensino de  classe inteira; 

- peso das tradições (homogeneização, rituais); 

- mudanças quase imperceptíveis, nem sempre 

dentro do esperado, lentas; 

- situações inusitadas em sala de aula que não 

se enquadram em planos pré-estabelecidos, 

obedientemente ; 

-  decisões emergenciais; 

- tempo policrônico, onde muitas coisas 

acontecem ao mesmo tempo. 

Cultura escolar administrativa 

Com seu apelo ao formalismo 

burocrático, acredita em: 

- mudanças rápidas, esquemáticas 

que desconsideram a realidade de 

sala de aula e a personalidade da 

escola; 

- planos seguidos 

cronologicamente;  

- prazos impostos externamente; 

- situações de sala de aula 

totalmente sob controle; 

- professor: receptor passivo; 

- tempo monocrônico, onde as 

coisas acontecem passo a passo. 

 

Elaborado pela autora com base em Viñao Frago (s/d). 

Assim, políticas e normas não são replicadas na escola nos termos de sua 

formulação explícita original, mas são reinterpretadas pela ordem institucional e 
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por tradições internas à escola. Não se trata de que algumas práticas correspondam 

às normas oficiais e outras se desviam.  

A totalidade da experiência escolar está envolvida em uma relação 

dinâmica entre normas oficiais e realidade escolar. Como destacam Rockwell e 

Mercado (1986), há necessidade de “estudar a dimensão que constitui a outra cara 

da instituição: sua vida cotidiana”, de modo que “as normas projetadas pela 

estrutura institucional e aquelas com conteúdos próprios do âmbito social imediato 

à escola coexistem e se combinam, não sem conflito, na vida diária escolar e não 

há uma separação orgânica entre elas; ambas determinam e definem essa mesma 

cotidianidade”. (p.49) 

Em incertas e conflitantes condições de trabalho é a cultura docente que 

dá significado, abrigo e identidade aos professores. Ela é, dessa forma, importante 

fator a ser considerado em mudanças educacionais, que necessitam não só da 

compreensão intelectual, mas de vontade e decisão de mudar uma cultura em parte 

herdada e em parte construída pelos agentes envolvidos. Muitas reformas 

educativas planejadas pela administração central transformam-se em exigências 

burocráticas formais que não mudam a realidade da sala de aula, mesmo que 

mudem  a  linguagem  e  o jargão profissional. Levam também o professorado a 

uma angustiosa e constante sensação de saturação de tarefas e responsabilidades.  

O ordenamento da prática pedagógica não é estático e as disposições 

oficiais podem exercer influência sobre ele. A modificação de tempos, espaços e 

conteúdos escolares que chegam através de ordens superiores provocam a reação e 

orientam seletivamente a atenção dos professores. É no discurso que essa reação 

se expressa mais rapidamente, uma vez que “os professores têm quase por ofício 

uma excepcional capacidade de expressão verbal” (ROCKWELL; MERCADO, 

1986, p.45). A reação varia em função da reflexão e da percepção do professor 

sobre a situação e em função do interlocutor, caso seja um avaliador, um técnico, 

um simpatizante ou um simples ignorante do assunto. De qualquer forma, os 
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termos da moda da área educacional e as interpretações estereotipadas do processo 

educativo chegam muito mais rapidamente ao discurso que à prática do professor. 

 

Considerações finais 

 

A escola se encontra em delicada encruzilhada. De um lado, estão as 

exigências de um contexto social móvel, mutável, flexível e incerto. De outro, as 

rotinas, convenções e costumes de um sistema escolar sem flexibilidade, opaco e 

burocrático. 

O difícil desafio da pedagogia moderna é harmonizar essas linhas de ação: 

reproduzir tradições valiosas e depurar e melhorar as que deixam de ter utilidade. 

Quando há a percepção de que as práticas tradicionais existentes já não respondem 

a novas condições sociais e culturais, é preciso inovar. Não é uma questão de 

alternância. Reprodução e inovação convivem no tempo e no espaço em cada 

escola, criando contradições que estimulam conflitos e divergências, que tanto 

podem provocar avanços quanto retrocessos. Esse o contexto de composição da 

cultura escolar. 

Em levantamento apresentado em 2012, Knoblauch, Ratto, Oliveira e 

Ferreira observaram que a noção de cultura escolar é mais empregada como 

recurso descritivo do que analítico, ou seja, os estudos que se valem do conceito 

apontam os elementos que a compõem, mas não chegam a responder como a 

cultura escolar é produzida pelos sujeitos, o que dificulta a organização de um 

possível mapeamento cultural das escolas. No presente artigo, pretendi demonstrar 

a relevância de se observar a cultura escolar em processo, com suas contradições e 

conflitos, reconstruindo a lógica própria de funcionamento de cada instituição a 

partir da perspectiva de seus atores internos, para além da retratação da realidade 

escolar apenas em função de parâmetros normativos fixos e externos à escola, e no 

sentido de contribuir para instigar a curiosidade de pesquisadores da área para o 
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aprofundamento do tema e a construção de pesquisas consistentes que, por sua 

vez, se desdobrarão em aportes significativos para adensar os estudos sobre a 

escola da perspectiva de seus atores. Espero que seja fecundo. 
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Resumo 
O presente artigo tem por objetivo descrever o perfil da gestão escolar no Brasil 
retratando os aspectos históricos, sociais e políticos que contribuíram para a sua 
formação, bem como abordar a Constituição Federal, a LDB e o piso salarial 
nacional. A gestão escolar representa uma abordagem de atuação que tem por 
finalidade expor os aspectos socioeducacionais do ensino estabelecidos pelas 
diretrizes educacionais do país, que abrangem tanto o âmbito educacional como 
social. Analisar os aspectos relevantes da gestão escolar no Brasil envolve a 
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compreensão das abordagens e propostas da educação brasileira com a finalidade 
de promover o conhecimento e a aprendizagem. Para que a atuação da gestão 
escolar seja efetiva é necessário que os gestores estejam preparados para enfrentar 
os desafios propostos pela sociedade atual, conciliando a prática pedagógica com a 
formação profissional. Neste aspecto é importante que os profissionais da área da 
educação conheçam a abrangência do campo educacional, sobretudo a respeito do 
plano de carreira docente como forma de apoio à progressão e promoção do 
profissional docente. Para o desenvolvimento do artigo, realizou-se uma revisão 
bibliográfica buscando a concepção das formas de gestão escolar na atualidade 
brasileira, bem como a valorização dos profissionais docentes. Dessa forma o 
trabalho buscou formas de contribuir para uma reflexão a respeito da gestão 
escolar contemporânea no Brasil e como os profissionais docentes encontram-se 
neste cenário. 
 
Palavras-chave: Gestão Escolar. Educação Brasileira. Plano de Carreira. 
 
Abstract 
This article aims to describe the profile of the school management in Brazil 
depicting the historical, social and political aspects that contributed to their 
formation. The school management is a performance approach that aims to 
expose the social and educational aspects of teaching established by the 
educational guidelines of the country, covering both the educational and 
communal. To analyze the relevant aspects of school management in Brazil 
involves understanding the approaches and proposals of Brazilian education to 
promote knowledge and learning. For the role of school management to be 
effective it is necessary that managers are prepared to face the challenges posed by 
modern society, combining the teaching practice in vocational training In this 
respect it is important that education professionals know the scope of the 
educational field, especially on the teaching career plan in support for the 
advancement and promotion of the teaching profession. For the development of 
the article, we carried out a literature review seeking the design of forms of school 
management in the Brazilian reality and the value of teaching professionals. Thus, 
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the study sought ways to contribute to a reflection about the contemporary school 
management in Brazil and the places of the teaching professionals in this scenario. 
 
Keywords: School Management. Brazilian education. Career Plan. 
 

Introdução 

O conceito de gestão está sendo cada vez mais discutido nos ambientes 

sociais, organizacionais e educacionais. Assim, gerenciar, dirigir ou administrar um 

negócio, uma entidade social ou uma instituição de ensino torna-se fundamental 

para o sucesso e crescimento das organizações como um todo. 

Sejam instituições privadas, filantrópicas ou públicas o objetivo sempre 

será o crescimento e a perpetuação na sua área de atuação, desta maneira 

estabelecer formas de gerenciamento de ações levam ao alcance dos resultados 

esperados.  

A importância do gerenciamento é fundamental para que as organizações 

possam adaptar-se às constantes mudanças que ocorrem na sociedade. 

Contudo, neste trabalho a questão da gestão teve como foco o âmbito 

escolar destacando os processos históricos, sociais e políticos que influenciaram 

nos modelos de gestão existentes nas escolas brasileiras atuais.  

Nas últimas décadas a sociedade brasileira sofreu intensas mudanças 

envolvendo as áreas sociais, econômicas, políticas, científicas e tecnológicas, 

sobretudo com o advento da internet que promoveu o acesso a um grande volume 

de informações aos indivíduos.  

Tais transformações influenciaram de forma significativa o comportamento 

social e individual das pessoas o que refletiu no direcionamento da gestão escolar 

que necessitou se adaptar a este novo contexto. 

Atualmente a gestão escolar no Brasil vem passando por diversas 

adequações como forma de estabelecer uma conexão entre todos os envolvidos 
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nos sistemas de ensino, democratizando os processos de tomada de decisão no 

âmbito acadêmico: 

 

A democratização dos sistemas de ensino e da escola implica no 

aprendizado e vivência do exercício de participação e de 

tomadas de decisão. Trata-se de um processo a ser construído 

coletivamente, que considera a especificidade e a possibilidade 

histórica e cultural de cada sistema de ensino: municipal, 

distrital, estadual ou federal de cada escola (BRASIL, 2004, p. 

25). 

 

Dessa forma a gestão escolar atua como um sistema participativo 

considerando as interações sociais e políticas existentes a fim de promover o 

aprendizado e conhecimento por meio de tomadas de decisões compartilhadas. 

De acordo com Dourado (2007), a educação é compreendida como um 

processo amplo envolvendo a socialização da cultura, historicamente produzida 

pelo homem, e a instituição escolar é a responsável pela produção e apropriação 

do saber, cujas políticas, gestão e processos se organizam, visando ao alcance dos 

objetivos de formação. 

A gestão escolar embora mantenha diversos aspectos de outras práticas 

administrativas, traz uma série de peculiaridades inerentes as suas competências 

educativas, sociais e participativas, diferenciando-se, assim, da gestão empresarial. 

Nesse contexto é relevante destacar a importância dos educadores 

inseridos no processo de gestão escolar e como esses profissionais são valorizados 

e preparados para enfrentar desafios e se adequar aos novos cenários sociais. 

A partir do século XXI, o rápido avanço das tecnologias, a globalização do 

capitalismo e as mudanças nas relações de trabalho, impulsionaram diversas 

transformações para o contexto político de gestão e de regulação da educação 

brasileira. 
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Para assimilar o conceito de gestão escolar é necessário, primeiramente, 

conhecer a teoria da administração geral, bem como a compreensão da história da 

gestão. 

De acordo com Chiavenato (2004), a palavra Administração vem do latim, 

ad,  que significa direção, tendência para, e minister, que significa subordinação ou 

obediência, ou seja, quem realiza uma função sob comando de outra ou presta 

serviço a outro. 

O termo Administração, então, pode ser considerado um processo de 

planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos com a finalidade de 

alcançar os objetivos das organizações. E o processo de administrar é realizado 

pelos administradores da organização. 

Segundo Maximiano (2007), administrar é um trabalho em que as pessoas 

buscam realizar seus objetivos próprios ou de terceiros (organizações) com a 

finalidade de alcançar as metas traçadas. Dessas metas fazem parte as decisões que 

formam a base do ato de administrar e que são as mais necessárias. O 

planejamento, a organização, a liderança, a execução e o controle são considerados 

decisões e/ou funções, sem as quais o ato de administrar estaria incompleto. 

A área da Administração abrange vários aspectos do conhecimento 

humano, cheia de desafios e complexidades, estando presente em várias 

modalidades e especialidades da ciência administrativa. Assim pode-se dizer que 

administrar é uma forma de gerenciar as organizações. 

 

É a maneira de governar organizações ou parte delas. É o 

processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de 

recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos 

de maneira eficiente e eficaz (CHIAVENATTO, 2004, p. 64). 

 

A administração está presente em todas as esferas sociais, seja no lar, nas 

empresas, instituições ou em outras organizações. A gestão administrativa mantém 
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o foco no direcionamento das atividades a fim de alcançar resultados benéficos às 

organizações. 

As teorias administrativas universalizam o conceito de administração, 

afirmando que independente dos propósitos das organizações, o princípio básico 

da administração permanece o mesmo dentro das empresas, assim, pode-se dizer 

que as teorias da administração também influenciaram na estrutura organizacional 

das escolas. 

Na educação a administração assume, inicialmente, uma abordagem 

essencialmente normativa, priorizando normas e orientações jurídicas, em seguida 

passa pelas abordagens tecnocráticas e comportamentalistas, chegando até as 

abordagens atuais que favorecem os processos de maior abrangência participativa 

(SANDER, 1995). 

Dessa forma, a gestão escolar no Brasil foi se caracterizando de acordo 

com o momento histórico de cada época, mas sem se importar muito com as 

mudanças sociais, políticas e culturais. 

Nas décadas de 30 e 70 predominava o pensamento clássico de gestão 

escolar no Brasil, tendo como base os conceitos da administração científica onde 

se destacavam as teorias de Frederick Winslow Taylor e Henry Fayol. 

Havia o predomínio da centralização de poder e as concepções técnicas e 

burocráticas de gestão escolar eram as mais aceitas. Com a mesma base do 

pensamento clássico, administrar uma escola era comandar e controlar.  

Diante deste contexto, Cruz (2005) afirma que os técnicos e os especialistas 

passam a ter uma posição privilegiada, sendo a eles atribuída a tarefa de elaborar o 

planejamento racional do trabalho educativo. 

A estrutura administrativa que se compõe a partir dos princípios da ciência, 

ou seja, da forma de enxergar as coisas pela visão científica devido ao impacto 

ocasionado pelo conhecimento na vida moderna, deixa explícita uma forma de 

organização baseada na hierarquia das funções. 
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Neste mesmo período havia a predominância da estrutura hierárquica na 

organização escolar associada à administração por comando e controle, com foco 

na autoridade e verticalização dos sistemas de ensino (FERREIRA, 2010). 

Em 1964 o período da Ditadura Militar, caracterizado por momentos de 

autoritarismo do poder público no país, também teve influência na gestão da 

educação brasileira.  

De acordo com Vasconcelos et al. (2013), na educação pública brasileira foi 

utilizado a mesma estratégia autoritária e impositiva, quando definiram mudanças 

neste setor de ações, tão importante para a formação dos cidadãos do nosso país. 

A partir da década de 1970 a gestão escolar assume características mais 

políticas desvinculando do caráter tecnicista da gestão anterior. Desta forma a 

direção escolar reconhece o processo de trabalho em equipe com aspecto mais 

social e participativo. 

Estabeleceram-se, assim, novas relações entre ciência, trabalho e cultura, 

constituindo um novo princípio educativo que determinou o projeto pedagógico 

da educação escolar.  

De acordo com Sander (2007), esta fase da gestão escolar teve por objetivo 

atender as necessidades da escola aliada às mudanças da sociedade o que exigiu 

novas formas de gerenciamento da organização escolar. 

Para Casassus (2002), na década de 80 as políticas estavam voltadas para a 

expansão quantitativa do sistema escolar, como por exemplo aumentar o número 

de salas de aulas, inserir mais turnos por escola, o que consequentemente, iria 

aumentar a disponibilidade de vagas nas instituições de ensino. 

Desta forma a disponibilidade para o ingresso nas escolas estaria acessível a 

todos os brasileiros que desejassem iniciar seus estudos. 

A expansão significativa deste acesso às escolas fez com que, no final do 

século XX, o ensino fundamental obrigatório estivesse praticamente universalizado 

no que diz respeito ao acesso (OLIVEIRA, 2007, p. 666). 
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Ao final da década de 80 o tema da gestão escolar tornou-se presença forte 

nos debates educacionais, sobretudo com a formação de grupos de educadores que 

reivindicavam por uma nova gestão. 

Com o advento da Constituição Federal em 1988 foi postulado o princípio 

da gestão democrática da educação brasileira, fortalecendo as configurações de 

gestão participativa e não mais centralizada. 

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece, no seu artigo 206, 

que a forma de gestão da educação brasileira deve ser a 

democrática e participativa, como atesta o inciso VI do referido 

artigo: gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Já 

no artigo 3º, inciso VIII, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nº 9394/96, afirma que a gestão do ensino 

público deve ser democrática, respeitando a forma da lei e da 

legislação dos sistemas de ensino. No artigo 14 dessa mesma lei, 

estabelece que os sistemas de ensino definirão as normas da 

gestão democrática do ensino público, na educação básica, de 

acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: I – participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola; II – participação 

das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. (BRASIL,1996, p 01). 

 

No entanto, somente a partir dos anos 90, é que ocorre a consolidação de 

um processo de reforma do Estado, focado na redução de seu papel, no que se 

refere às políticas públicas escolares.  

Neste momento a política educacional não estava mais voltada para a 

ascensão quantitativa do sistema escolar, mas sim para melhorias na qualidade de 

ensino. Desde então, o objetivo de melhorar a qualidade do sistema educacional 

perpetua até os dias atuais (CASASSUS, 2002, p. 28). 
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O papel da gestão escolar seria gerenciar as instituições de ensino de forma 

eficiente evitando, assim, o fracasso escolar. 

Neste período ocorreram mudanças mais notórias no sistema capitalista e 

neste novo cenário econômico a educação passa a ser vista como um meio para 

alcançar progresso econômico e avanços tecnológicos. 

De acordo com Dourado (2008), em toda a América Latina ocorreram 

mudanças no papel social da escola, por meio de um conjunto de medidas que 

alteraram o panorama da educação. No cenário brasileiro foram intensificadas as 

ações políticas e reformas educacionais em acordo mútuo com as organizações 

internacionais. 

Desta forma uma nova fase da gestão escolar é instaurada fortalecendo a 

gestão descentralizada com foco em melhorias na qualidade do sistema de ensino 

brasileiro. 

De acordo com Sander (2007), essa fase democrática da gestão escolar 

rompe com os antigos conceitos reducionistas que fragmentavam a gestão escolar. 

A gestão democrática concebe a instituição escolar em sua totalidade, sendo o 

aluno o sujeito mais importante neste processo. 

Assim, a gestão escolar democrática é considerada um avanço nas formas 

de gerenciamento da instituição escolar ao promover a universalização do ensino 

brasileiro, onde os desafios da educação transcendem o âmbito educacional e 

atingem a sociedade como um todo. 

 

 

Gestão escolar brasileira na atualidade: aspectos democráticos e 

participativos 

 

Embora a gestão escolar atual tenha alguns aspectos da gestão empresarial, 

há diversos aspectos em que ambas divergem. 
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Dessa forma, a gestão educacional tem natureza e 

características próprias, ou seja, tem escopo mais amplo do que 

a mera aplicação dos métodos, técnicas e princípios da 

administração empresarial, devido à sua especificidade e aos 

fins a serem alcançados (DOURADO, 2007, p. 924). 

 

A gestão escolar constitui um aspecto de atuação das atividades acadêmicas 

que tem por objetivo organizar, mobilizar e articular todas as categorias humanas, 

físicas e tecnológicas que são necessárias ao avanço dos processos 

socioeducacionais das instituições de ensino. 

O conceito de gestão escolar foi elaborado com o intuito de ultrapassar o 

enfoque limitado do termo administração escolar. A gestão escolar foi constituída 

a partir dos movimentos sociais, políticos e econômicos que promoveram novos 

conceitos e valores associados à democratização e autonomia da gestão escolar. 

Estabelecer o direcionamento e mobilização capazes de amparar e orientar 

a cultura das escolas faz parte do escopo da gestão escolar, assim, o 

direcionamento deve focar em resultados a serem alcançados por decisões 

participativas e articuladas. 

A gestão escolar orientada para alcance de resultados tem gerado uma 

movimentação acerca de pesquisas relacionadas às novas formas de atuação do 

gestor acadêmico. Assim de acordo com Lück (2002) a escola é uma instituição de 

sistema aberto, que interage com outros elementos da sociedade e para isso é 

necessário atentar-se às mudanças ocorridas nos cenários políticos, econômicos e 

sociais. 

 

Quaisquer mudanças ocorridas nos diversos elementos da 

escola produzem mudanças nos outros elementos, mudança 

essa que provoca novas transformações no elemento iniciador, 
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e assim sucessivamente. A interinfluência será tanto mais forte 

quanto maior proximidade e relacionamento tiverem os 

elementos. Essa interinfluência ocorre, quer tenhamos 

consciência dela ou não; e o entendimento de como ela 

funciona na escola é sobremaneira importante, a fim de que 

está possa exercer equilibradamente sua função educativa 

(LÜCK, 2002, p. 10). 

 

Ou seja, tanto a instituição escolar como os gestores devem estar 

preparados para as transformações que ocorrem no sistema escolar, sobretudo, 

porque tais mudanças são advindas muitas vezes de influências externas.  

Assim, o projeto educacional a ser desenvolvido nas escolas deve 

considerar os diferentes segmentos sociais que compõem a gestão do sistema 

educacional que “implica no ordenamento normativo e jurídico e a vinculação de 

instituições sociais por meio de diretrizes comuns” (BRASIL, 2004, p. 25). 

No aspecto normativo a lei que define e regulariza a organização da 

educação brasileira é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) baseada nos 

princípios presentes na Constituição Federal. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação se enquadra numa sucessão 

de políticas estaduais e municipais, de inspiração neoliberal, que enfatizam estes 

três aspectos: produtividade, eficiência e qualidade. 

A LDB destaca o princípio da gestão democrática, no entanto, este modelo 

só se concretiza se a gestão dos processos educacionais zelar pela participação de 

todos os atores e instituições envolvidas no processo educacional. 

 

Desse modo, a construção da gestão democrática passa pela 

garantia de alguns princípios fundamentais, quais sejam: a 

participação política; a gratuidade do ensino; a universalização 

da educação básica; a coordenação, planejamento e a 
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descentralização dos processos de decisão e de execução e o 

fortalecimento das unidades escolares; a operação dos 

conselhos municipais de educação, enquanto instância de 

consulta, articulação com a sociedade e deliberação em matérias 

educacionais; o financiamento da educação; a elaboração 

coletiva de diretrizes gerais, definindo uma base comum para a 

ação e a formação dos trabalhadores em educação e a exigência 

de planos de carreira que propiciem condições dignas de 

trabalho (DOURADO, 2008, p. 35). 

 

A tomada de decisão participativa na gestão escolar engloba decisões como 

a escolha do gestor escolar (diretor), a formação dos colegiados, dos conselhos de 

classe, dos grêmios estudantis e a elaboração do Projeto Político-Pedagógico. 

A elaboração do Projeto Político-Pedagógico nas escolas é considerado um 

instrumento de autonomia nesses estabelecimentos educacionais, sendo a 

instituição responsável pela sua preparação e implementação. 

O artigo 12 da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) afirma que: 

 

Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns 

e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e 

financeiros; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada 

docente; 

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento; 
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VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade com a escola; 

VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o 

rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua 

proposta pedagógica. 

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz 

competente da Comarca e ao respectivo representante do 

Ministério Público a relação dos alunos que apresentem 

quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do 

percentual permitido em lei. (BRASIL, 1996). 

 

Para atender plenamente ao artigo 12 da atual LDB, é importante uma 

forte afinidade entre a gestão e a comunidade escolar, propiciando a elaboração de 

uma proposta pedagógica que coopere para uma gestão escolar mais democrática e 

para a autonomia na realização de um projeto adequado as aspirações da 

comunidade escolar. 

Por consequência, o Projeto Político-Pedagógico torna-se um aliado na 

gestão escolar democrática ao ser elaborado de forma participativa e propondo as 

direções políticas e pedagógicas do trabalho escolar. 

Segundo Oliveira et al. (2010), o estabelecimento do processo de gestão 

escolar democrática tem sido entendido como uma necessidade no sentido do 

redirecionamento dos novos marcos da gestão em curso, cuja ênfase recai sobre 

novos procedimentos e transparências nas ações. 

Para a efetivação da gestão escolar democrática é necessário que se 

estabeleça tais princípios e, sobretudo, conte com a participação de integrantes 

internos e externos ao ambiente escolar. A participação efetiva de todos os 

membros da comunidade escolar e local é a base para a democratização da gestão 

escolar. 
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De acordo com Oliveira et al. (2010), ações democráticas no âmbito 

escolar possibilitam melhorias na qualidade de ensino e na construção de um 

currículo embasado na realidade local e na integração entre todos os envolvidos na 

escola. 

Desta forma a gestão escolar participativa promove descentralização do 

poder do ambiente escolar, contando com a participação de todos os envolvidos: 

diretores, professores, coordenadores, funcionários administrativos e operacionais, 

alunos, pais e outros membros da sociedade. 

 

A valorização do educador na gestão escolar brasileira 

 

Até o final dos anos 80 a instituição escolar preocupava-se apenas com o 

seu ambiente interno, mas a partir de novas políticas e conceitos inovadores esta 

preocupação transcendeu o espaço acadêmico ampliando seu campo de atuação e 

participação. 

De acordo com Amaral e Mann (2015), os indicadores das ações 

educacionais destacam que o alcance de melhoria da qualidade da educação 

depende da integração de fatores internos e externos à unidade escolar que têm 

impacto nos processos de ensino e aprendizagem.  

Dessa forma os educadores inseridos nesse processo de mudança também 

buscaram formas de adequar-se às novas dinâmicas de ensino, sobretudo nas 

formas de gestão democrática e participativa.  

De acordo com Paro (1997), todos os envolvidos nesse processo de gestão 

devem atuar efetivamente. 

 

 

Cabe aos profissionais da educação fazerem valer o seu papel 

de educador, dando ênfase a um ensino mais democrático, com 

diálogos abertos, com informações que provoquem reflexões a 
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respeito dos fatos sociais existentes. É importante que se 

trabalhe sempre com o concreto, assim o educando se sentirá 

estimulado a criar situações como todo o processo 

democrático, que é um caminho que se faz ao caminhar, o que 

não elimina a necessidade de refletir previamente a respeito dos 

obstáculos e potencialidades que a realidade apresenta para a 

ação (PARO, 1997, p. 17). 

 

Ações que envolvem a formação e valorização destes profissionais são uma 

importante forma de implementação da gestão democrática voltada para a 

responsabilidade com o processo de ensino-aprendizagem e a busca de qualidade 

no ensino. 

Neste contexto, a valorização do trabalho do educador permite o 

desenvolvimento da sua carreira fazendo com que o professor possa ter uma 

perspectiva de trabalho e de vida. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em sua 

formulação original, dispõe sobre a valorização dos 

profissionais da educação pública, assegurando 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado para este fim e também 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 

avaliação de desempenho (BRASIL, 1996). 

 

Na gestão escolar o plano de carreira para os educadores deve considerar a 

formação inicial e continuada e os processos democráticos do sistema escolar, 

tornando o sistema de progressão de carreira mais funcional. 

 

O Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) é um dos 

elementos que permite ao professor enxergar a trajetória que 
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tem pela frente, especificamente, na administração pública, e 

como profissional do magistério na rede estadual de ensino. A 

carreira do professor deve começar no processo de ingresso no 

exercício do cargo e prosseguir através do desenvolvimento 

profissional e de sua atuação dentro da rede estadual de ensino, 

seguindo até sua aposentadoria (APEOESP, 2006, p. 2). 

 

O plano de carreira, cargos e salários para os profissionais de educação é 

um importante instrumento para as questões relacionadas à remuneração e carreira 

profissional dentro do sistema de ensino. A valorização do profissional de 

educação é uma ação que fortalece a melhoria na qualidade do ensino, pois, 

aprimora a qualificação do professor e contribui para a motivação deste 

profissional. 

 

Considerações Finais 

 

A sociedade está em constante mudança em diversos aspectos e nesse 

contexto, a educação também se transforma acompanhando os rumos destas 

modificações. 

 Pode-se dizer que a gestão escolar no Brasil passou por diversas 

concepções nas quais procurou estabelecer as bases de gerenciamento através dos 

processos históricos, sociais e políticos ocorridos no país.  

Na atualidade a gestão escolar opera por meio de um modelo democrático 

considerando as relações sociais e políticas existentes. Desta forma o objetivo é 

promover o aprendizado e o conhecimento por meio de tomadas de decisões 

participativas. 

Neste contexto estão os educadores que buscam constantes formas de 

adequação em meio a tantas transformações. Para promover a qualidade do ensino 
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é preciso valorizar estes profissionais estabelecendo um plano de carreira onde o 

educador possa identificar formas de perspectiva de trabalho. 

Favorecer a capacitação, formação e valorização dos educadores por meio 

da implementação do plano de carreira pode ser considerada uma forma 

estratégica de gestão escolar, uma vez que atrai e mantém bons profissionais. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo de desvelar como o trabalho de campo é 
relevante para o entendimento de questões fenomenológicas. Ou seja, para 
entender o fenômeno da pedagogia pentescostal das Assembleias de Deus e 
entender como as Assembleias de Deus se materializaram no território urbano do 
município de Presidente Prudente, especificamente em áreas de exclusão social.  
Palavras-chave:  Assembleias de Deus, zona urbana, exclusão social, trabalho de 
campo, pedagogia pentecostal. 
 
Abstract: This article aims to reveal how the fieldwork is relevant to the 
understanding of phenomenological issues. That is, to understand the 
phenomenon of Pentescostal pedagogy of the Assemblies of God and to 
understand how the Assemblies of God materialized in the urban territory of the 
municipality of Presidente Prudente, specifically in areas of social exclusion. 
Keywords: Assemblies of God, urban zone, social exclusion, fieldwork, 
Pentecostal pedagogy. 
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As Assembleias de Deus constituem a Igreja mais popular do 

Brasil, bem como a mais numerosa. Começando em 1911, 

estendendo-se pelo Nordeste e lentamente pelo Sul. Só em 

1927 chegaram a São Paulo. Com a industrialização e o 

crescimento urbano do pós-guerra, resultado de intensa 

migração interna, as Assembleias de Deus cresceram muito, 

principalmente nas grandes cidades. No entanto, apesar de 

serem, à semelhança das demais Igrejas pentecostais, 

tipicamente urbanas e compostas de operários e pequenos 

servidores de baixa renda, elas já ganham corpo em áreas rurais 

de posseiros e trabalhadores assalariados.1 

Sem ir à campo, este estudo não seria possível para o entendimento do 

crescimento das Assembleias de Deus Ministério do Belém em Presidente 

Prudente/SP. Preferi restringir o universo da pesquisa somente à zona urbana do 

município de Presidente Prudente, visto que se ampliasse o território um pouco 

mais, seria muito difícil construir vínculos para a coleta e interpretação dos dados e 

das falas dos assembleianos. 

Não se pode apresentar os dados da pesquisa de campo sem sobretudo 

necessário contextualizar o protestantismo e pentecostalismo no mundo ocidental 

(Europa e EUA, respectivamente) para assim entendermos como e porque estas 

                                                           
1 MENDONÇA, Antonio Gouvea; VELASQUES FILHO, Prócoro. Introdução ao 

protestantismo no Brasil. São Paulo: Loyola, 1990. pág. 50. 
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vertentes do cristianismo chegaram às terras brasileiras e as modificações que 

trouxeram e implantaram no comportamento dos brasileiros. 

Os contatos para o início do trabalho de campo se deram na Universidade, 

pois, uma docente tinha contato com um pastor da Assembleia de Deus que 

frequentava o curso de pedagogia. Conversei com este Pastor e expliquei o teor da 

minha pesquisa, solicitei sua ajuda e marcamos uma entrevista para o dia 24 de 

abril de 2002, na FCT-UNESP_PP.  Todos os participantes da pesquisa de campo 

foram informados sobre a intenção da pesquisadora em gravar as entrevistas para 

posterior análise, e não houve negativas a este respeito. 

A teologia adotada pelas Assembleias de Deus é conversionista o que não a 

diferencia das demais Igrejas protestantes brasileiras. O conversionismo nada mais 

é, do que a teologia de que os membros ingressam na igreja após mudar seu modo 

de vida, fazendo uma volta, ou seja, uma conversão de modo de vida, visão de 

mundo e valores. O seu sistema de governo é eclesiástico, semelhante ao 

congregacionalismo dos batistas, devido à liberdade dada às Igrejas locais e a 

limitação dos poderes da Convenção Nacional. O que dá à denominação uma 

estrutura por um lado, e por outro, uma certa autonomia, que faz com que os 

membros tenham um certo poder de decisão. Já a divisão em ministérios regionais 

semi-autônomos lembra o sistema presbiteriano. 

Um dos pontos que diferencia as Assembleias de Deus da Congregação 

Cristã no Brasil é que as Assembleias de Deus fazem concessão à comunicação 

escrita: tem sua própria casa publicadora que edita livros, revistas e um jornal 

semanário. As Assembleia de Deus têm ainda institutos bíblicos, onde sua 

liderança tem sido preparada e sistematiza sua própria teologia. Também no ano 

de 2002, já estava ativa na Internet. 

A teologia das Assembleia de Deus, incluindo suas estratégias de expansão, 

conversão e educação dos membros não se encontram em livros de espécie 

alguma, portanto, nada melhor do que ir a campo para buscar o entendimento 

desta denominação e seus desdobramentos no campo educacional. 
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É reducionista o pensamento de que somente a escola laica e formal educa 

as crianças e adultos, a Igreja, sobretudo atualmente as Assembleia de Deus 

cumprem o papel que a escola e em alguns casos, a família não tem dado conta na 

formação do indivíduo, mais especificamente: moral, limites, destacando-se as 

comunidades mais pobres, onde o poder público somente aparece às vezes para 

pedir votos ou lançar algum projeto que não terá continuidade. 

 

O início das Assembleias de Deus 

 

Somente através de entrevistas é possível obter dados para o entendimento 

do fenômeno investigado. Portanto, pelo próprio caráter do objeto estudado ser 

um grupo religioso, não se faria uma investigação adequada somente se utilizando 

da pesquisa em literatura. O trabalho empírico é quase mais importante do que o 

teórico, pois este objeto ainda não havia sido investigado desta maneira. É deveras, 

fundamental conhecer alguns trechos das entrevistas realizados com os pastores 

para a compreensão de algumas características da formação das AD e de suas 

doutrinas. 

Inicialmente, apresento um trecho da entrevista com o pastor Damásio da 

Igreja Sede das AD Ministério do Belém em Presidente Prudente, em abril de 

2002: 

 

Pastor Damásio: Vou resumir a história das Assembleias de 

Deus iniciando com o encontro de dois jovens chamados 

Daniel Bergman e Gonavingre. Se encontraram nos Estados 

Unidos, vindos da Suécia, por motivo de falta de emprego lá 

na Suécia vieram trabalhar nos Estados Unidos. Eram já 

evangélicos, e freqüentavam Igreja evangélica. Precisa 

confirmar se a Igreja era Batista. 
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Naqueles dias houve um movimento, lá nos EUA, numa rua 

chamada por nome Cazuza – precisa confirmação também no 

livro – e esses dois missionários lá se encontraram e 

frequentavam lá também. 

E tiveram uma chamada conjunta para a obra missionária. Eles 

iam para a missão, eles passaram a orar, passaram a esperar o 

momento certo, a vontade de Deus. Até que tiveram um 

sonho/visão, e no sonho apareceu o nome Pará. A princípio 

eles pensaram que fosse uma cidade, mas indo à biblioteca, 

eles procuraram sabendo que era o Brasil, e procuraram e não 

a acharam a cidade Pará, porém, acharam a cidade Belém. 

Belém, então a capital do estado do Pará. Daí eles 

confirmaram a vontade de Deus mesmo. 

Eles esperaram o momento certo, fizeram várias visitas em 

muitas Igrejas, e depois dessas visitas, até que Deus fez uma 

prova com eles. 

Eles tinham dinheiro suficiente para viajar de navio dos EUA 

para Belém do Pará, mas foi pedido, assim, por profecia, foi 

pedido que eles dessem dinheiro para um jornal que estava 

nascendo na época. Eles deram com fé. Era o único dinheiro 

que eles tinham.  Mas, marcada, até houve um adiamento da 

viagem. E foi por Deus, porque enquanto esperavam, já no 

caminho do navio, uma pessoa chegou e deu uma oferta. 

Quando eles deram a oferta, eles notaram que era a quantia 

que dava para eles viajarem para o Brasil, e o sustento da 

viajem, alimentação etc. 

Eles chegaram no Brasil – agora precisa ver a data, aí no livro 

tem certinho, deve ser mil – oficialmente a Igreja começou em 

1911, então uns anos antes eles chegaram no Brasil. Eles 

imediatamente procuraram a Igreja Metodista – precisa 

confirmar não livro, Metodista não, parece que foi 

Presbiteriana depois você confirma. Uma coisa assim, ou 
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Presbiteriana ou Metodista, precisa confirmar. 

Eles encontraram o Pastor que falava inglês, então eles 

conversaram, não sabiam português, Daniel Bergman e 

Gonavingre. 

F.:2 Eles vieram pra cá sem falar português e nada mais? 

Pastor: É, e é bom você anotar isso daí, e deve estar gravando 

também. Que interessante que é que antes deles encontrarem 

com o pastor, antes, no hotel, eles estavam orando, não sabiam 

o que fazer. O dinheiro que eles tinham era o único para pagar 

a noite que eles iam dormir lá. Ai eles viram o jornal, e tinha 

um anúncio no jornal. E nesse anúncio estava o endereço 

dessa Igreja, e eles foram procurar o pastor que falava inglês. 

Mas acontece que o pastor não tinha condições de sustenta-

los, certo? E não tendo condições eles foram procurar o pastor 

da Igreja Batista. Então lá começaram a cooperar. Começaram 

a cooperar na Igreja Batista, e cooperando eles começaram a 

divulgar esse trabalho que eles faziam, que era orar em busca 

do batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. E por ser 

uma Igreja tradicional eles não aceitavam essa nova “doutrina”. 

O que aconteceu? Eles foram expulsos, os dois. 

F.: Primeiro eles foram, no começo, missionários da Igreja 

Batista? Bem no começo? 

Pastor: É. E eles foram expulsos porque estavam falando 

sobre o Movimento Pentecostal. Sobre, coloque assim, 

Pentecostalismo. Coisa assim, se quiser trocar em miúdos; 

depois você coloca que estavam buscando o batismo com o 

Espírito Santo, dons espirituais. 

E juntamente com eles foram expulsos, junto com eles saíram 

16 pessoas. Então eles procuraram na periferia um local para 

se reunirem. E ali começou o que depois foi chamado Igreja 

                                                           
2F.: pesquisadora. 
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Evangélica Assembleia de Deus. Começou ali. 

A primeira pessoa que foi batizada no Espírito Santo foi a Sra. 

Celina Albuquerque, foi a primeira pessoa a ser batizada no 

Espírito Santo, que a gente chama selada no Espírito Santo. 

E houve a continuidade dessa busca, havendo, então, o quê? 

Milagres, salvação. E o pessoal da Igreja Batista, eles como é 

que diz? Eles revidaram isso aí, soltando, os batistas soltaram 

folhetos combatendo. Só que ocorreu o contrário: a Igreja 

cresceu, houve o crescimento da Igreja. 

Outro fato interessante é bom você anotar í, é que lá em 

Belém do Pará, o Daniel Bergman era borracheiro, os dois, ele 

trabalhava... 

F.: Ah, eu vou ver se eu acho no livro. 

Pastor: Não tem. Ele trabalhava na borracharia. E o 

Gonavingre estudava português, e a noite, a lição do dia ele 

passava para o Daniel. Então ele passava para o Daniel, e 

assim os dois aprenderam a falar português, ai facilitou o 

trabalho. 

 O Gonavingre atendia mais na cidade. O Daniel ele saia. Aí 

deve ter as características dele. Ele era um homem muito alto, 

eu não sei a estatura dele, mas deve ter ai... ele tinha quase 2m 

de altura. Um homem forte; carregava um bandolim, e ele saia 

acompanhando a estrada de ferro Bragança. 

F.: O Daniel, ele trabalhava com... 

Pastor: Levava uma sacola, com bandolim, ele ia levando... 

acompanhando a estrada de ferro Bragança. Ele ia passando de 

lugarejo em lugarejo. E onde ele parava ele sentava na praça, e 

ficava esperando oportunidade. 

E ele quando tinha uma oportunidade, por exemplo, tinha uma 

pessoa enferma, ele ia orar e a pessoa era curada. Houve uma 

menina que estava com uma doença lá, o nome era...eu não me 
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lembro...acho que era tuberculose, no livro deve ter registrado. 

Quem tinha tuberculose naquele tempo ficava isolado até 

morrer, então ele foi lá, orou, e a menina foi curada. 

E cada local que ocorria um fato desse, geralmente, se 

transformava numa Igreja Assembleia de Deus. 

Em uma ocasião ele entrou em uma casa e tinha uma mulher 

que estava à morte, e já estava esperando o momento de 

morrer. Ele foi lá, orou, ela levantou. 

Um outro lugar ele chegou, estava esperando a oportunidade, 

ia passando um homem carregando uma viga. Então, ele se 

aproximou e ajudou o homem carregar essa viga, e foi falando, 

a linguagem seria essa, foi falando de Jesus. Não convencendo, 

mas falando de uma maneira que a pessoa se convertia. Era 

esse o propósito dele. Porque primeiro ele falava para a pessoa 

se converter, e depois buscava o batismo com o Espírito 

Santo. 

Então era comum em  todos os cultos as pessoas receberem o 

batismo com o Espírito Santo e Dons Espirituais. Então tudo 

isso seguindo a estrada de ferro Bragança. 

F.: Então o Gonanvigre trabalhava mais na cidade? 

Pastor: Ficava mais na cidade, na capital. E o Daniel Bergman, 

ele uma vez chegou em uma cidade, aí falaram para ele que 

estava proibido de entrar nas casa. Então o padre da cidade é 

quem fez isso daí, pra poder não... 

F.: Não perder membro? 

Pastor: Não perder, é. Então ele chegou numa cidade lá, 

sentou no jardim. Era hora do almoço, ele não tinha o que 

comer. Isso não uma vez só, várias vezes o alimento dele era 

manga. Chupava manga, era o almoço dele; mas os milagres 

iam acontecendo. 

Uma outra ocasião também ele ia, continuando essa viagem 

aqui, ele ia visitar uma casa e ficava no meio da selva, no meio 
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da mata. E quando ele ia se aproximando no caminho, ele 

encontrou um pantanal. Ele foi passar o pantanal e encheu os 

pés de espinhos, e de repente ele viu uma sucuri. Vem em cima 

dele, assim... ele só parou assim... clamou por Jesus. E a sucuri 

olhando para ele e ele para a sucuri. Ai ela saiu correndo, foi 

embora, ela certamente viu alguma coisa ali que Deus 

preparou para não devorá-lo. 

E ele prosseguiu a viagem. Chegando na casa já era de noite, 

estava escuro, então no meio do mato só via assim lamparinas, 

só via uma luzinha, assim. Ai quando ele ia chegando perto, ele 

escutou latido de um cachorro. O cachorro latia forte, mas alto 

mesmo, de repente silenciou. Quando ele chegou bateu 

palmas, o dono saiu; viu que o cachorro estava todo 

ensangüentado, ele foi ver, sabe o que era? O cachorro latiu 

não para ele, estava latindo para uma onça que ia pegar ele. 

F.: Que estava seguindo ele? 

Pastor: Seguindo ele. 

F.: Então ele andava sozinho na floresta, lá no Pará? 

Pastor: É, evangelizando. Hoje a gente usa esse termo: 

evangelizando. E foi assim então, nasceu as Assembleias de 

Deus. Foi ele trabalhando, passando de lugar em lugar...lugar 

em lugar. 

Ai temos que dar um salto, porque a história, aí é o ponto de 

partida. Eu estou dando essas informações porque vai ajudar 

você. 

Depois as Igrejas foram restabelecidas e fortaleceu. Então ela 

nasceu ali em Belém do Pará. Então anote bem essa cidade: 

Belém do Pará. Lá é a origem. Quando foi para colocar 

juridicamente o nome da Igreja, ainda não tinha, eles oraram. 

Então Deus falou que teria que ser Assembleia de Deus. 

F.: Isso foi no final? Foi no final que teve a reforma? 

Pastor: Foi. Deve ter sido por profecia, uma coisa assim. Que 
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o nome teria que ser Assembleia de Deus. E começou onde a 

Assembleia de Deus? Anote bem: Belém do Pará. É ao Norte 

do país. Então Deus trabalhou de uma maneira que teve inicio 

lá no Norte devido o pessoal do Norte/Nordeste serem mais, 

assim, resistentes, mais corajosos. A gente percebe isso aí na 

história. 

E depois como nós vimos no índice do livro, ai aparece por 

sua vez cada região. Houve regiões de obreiros, depois teve 

convenções, e foi abrindo cada estado, até que encheu Norte e 

Nordeste. E depois que foi a parte central do Brasil e o Sul. 

Então, quando chegou no estado de São Paulo, no estado do 

Rio de Janeiro, então praticamente já estava enchendo todo o 

país. 

F.: Então já tinha passado pelo Norte e Nordeste até chegar 

aqui? 

Pastor: Já. Pra chegar aqui. Então nesse caso apareceram aí 

vários pastores, e eu não vou conseguir mencionar nomes dos 

pastores antigos, mas tem aí. 

Agora é que nós vamos situar aí os dois que aparecem: o 

pastor Paulo Leivas Macalão e Bruno Scolimovsky, mas no 

lugar do Bruno Scolimovsky ficou o Cícero Canuto de Lima. 

F.: Cícero Canuto de Lima? Que é pastor também? 

Pastor: É. É pastor. Então eu vou colocar aqui. São dois 

troncos: Cícero Canuto de Lima e Paulo Leivas Macalão. 

Antes do Cícero, o Daniel Bergman fez o primeiro culto na 

grande São Paulo, na vila Carrão, em São Paulo. Foi o primeiro 

culto. 

Então, depois é que vem o Cícero Canuto de Lima e o Paulo 

Leivas Macalon. 

Quando a Assembleia de Deus completou 50 anos – isso é um 

fato importante para você colocar – que foi quando? Em 1961 

– deixa eu por aqui, 1961, 50 anos – o Daniel Bergman, já 
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velhinho, ele veio aqui em Presidente Prudente. 

Na época a Igreja era onde é hoje a Evangélica, na rua Joaquim 

Nabuco. E nessa ocasião ele foi também na Vila Vera/Santo 

Expedito. Tem um amigo meu, que é pastor, mora em Alfredo 

Marcondes, carregou a maleta dele, o nome dele é José Alves, 

ele é vivo, mora aí ainda. Eu soube disso porque fui pastor em 

Alfredo Marcondes durante sete anos. 

Essa Igreja não existe mais, a Vila Vera, por causa do êxodo 

dos agricultores, na época havia o plantio de hortelã, 

amendoim, algodão. Então mudaram porque eram mais 

agricultores. 

F.: É uma vila em Santo Expedito? 

Pastor: Vila Vera, em Santo Expedito. Então tudo nessa 

época, quando a Assembleia de Deus fez 50 anos, ele veio 

aqui. 

F.: Eu não sabia que tinha núcleo da Assembleia lá em Santo 

Expedito. 

Pastor: Só que é ligado aqui. Eu vou explicar para você. 

 

 

 

A Assembleia de Deus Ministério do Belém 

 

Nesses trechos da entrevista com o Pastor Damásio, em 24/04/2002, 

destaca a divisão das Assembleia de Deus em Ministério do Belém e Madureira, e 

seu domínio territorial: 

 

 O Cícero era pastor no bairro Belenzinho em São Paulo, e o 

Paulo Leivas Malacon foi enviado para Madureira/RJ. 
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Então havia entre eles, o que eles chamam assim de Disputa 

Santa, tipo assim...ver qual trabalho ia crescer mais. A ponto de 

haver até um ciúme entre eles, isso é importante. 

F.: Para ver qual trabalho de evangelização ia crescer mais... 

Pastor: E isso, é lógico, ocorreu em todos os Estados que 

passaram a ser ligados com o esquema que eu vou mostrar 

para você daqui à pouco, a gente fala Convenção 

Estadual...Convenção Geral. 

Um fato interessante veja, eu pedi para você guardar bem, 

Belém onde começou a Assembleia de Deus e Belenzinho. 

Belém – Belenzinho, isso a gente não tem como uma 

coincidência, a gente tem como uma direção de Deus mesmo. 

Então o bairro Belenzinho... No bairro Belenzinho tem uma 

Convenção Estadual, chama-se CONFRADESP, e eu sou 

ligado a essa Convenção. Por sua vez a uma ligação, tanto 

Belenzinho quanto Madureira, todos os Estados, cada Estado 

tinha sua Convenção. Que a história das Convenções também 

é um pouco longa, você vai ver aí. Foi aos poucos, e 

bienalmente ocorre uma Convenção Geral. 

Então aí no livro tem as fotos mostrando, Convenção em tal 

lugar...tal lugar, e por menores, muitas dificuldades...os 

pastores tinham que viajar. 

F.: Essa Convenção Geral é como se fosse um Congresso? 

Uma reunião dos pastores para tomar decisão? A professora 

Raquel estava me ensinando na semana passada a origem 

dessas Convenções da Assembleia de Deus. É origem de uma 

idéia de que a Igreja Batista já fazia essas Convenções? 

Pastor: Todas têm. Tem que ter o estatuto. Agora têm diversos 

tipos que a gente chama de Sistemas de Governo das 

Assembleias de Deus. 

Então funciona assim: Uma sede e Congregações. Vamos citar 

como exemplo Presidente Prudente é uma cidade sede, as 
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Congregações, só dentro da cidade de Prudente tem umas 50. 

E junto com essas têm as cidades vizinhas, por exemplo, 

Alfredo Marcondes; Santo Expedito; Pirapozinho; Álvares 

Machado; Regente Feijó; Martinópolis. São assim 

Congregações ligadas a esta Sede. 

F.: Estas 50 Congregações são dentro da cidade de Prudente? 

Pastor: É, deve ter mais umas 20/21 mais ou menos, então o 

total é 71...mais ou menos. É importante isso aqui, a gente 

chama de “Campo”. Santo Anastácio é outro campo, 

Presidente Venceslau... 

F.: Então Santo Anastácio não vai fazer parte do campo de 

Prudente? É outro, uma outra Sede com as Congregações? 

Pastor: Isso. Presidente Venceslau é outra; Epitácio é outra; 

Rancharia é outra; Dracena é outra. Então quando une esses 

campos todos aí forma uma Convenção Regional ou Estadual. 

Regional porque às vezes pode coincidir de ter dois ou três 

Estados juntos, por isso. Então é comumente chamado de 

Convenção Estadual. 

E juntando...é ocaso aqui da CONFRADESP, do nosso, 

juntando essa Convenção mais outra Convenção e mais outra, 

forma uma Convenção Geral chamada CGADB – Convenção 

Geral. 

F.: Essa é bienal? A Convenção Geral é bienal? 

Pastor: Essa é bienal. Essa aqui depende...tem ordinária, 

extraordinária. Geralmente é de 6 em 6 meses. Depende...pode 

ser anual. CGADB também. CGADB significa Convenção 

Geral das Assembleias de Deus do Brasil. 

F.: Essa pode ser de 6 em 6 meses? 

Pastor: Pode, a estadual. E o fato que ocorreu aí, que é o que 

a Raquel falou, que é a cisão que houve, que é voltando aqui 

ó... 

F.: Da Madureira com o Belém? 
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Pastor: O Belenzinho junto com todos os outros Estados. Aí 

o Madureira resolveu separar, e ficou CGADB normal e uma 

outra Convenção Geral... 

F.: Quando aconteceu essa separação? 

Pastor: Essa separação...eu não estou lembrado a data, mas 

deve ser por volta...a Primeira Convenção Geral que eu 

participei foi em Ruana, eu fui consagrado no Ministério em 

1990, em 1991 eu participei de uma Convenção em Cuiabá. 

Uma anterior, então deve ser por volta de 88. Então houve a 

cisão. O Madureira resolveu fazer, além de ser uma Convenção 

Estadual, se autodenominar de uma Convenção Geral. 

Aí o Brasil ficou com duas Convenções Gerais. Só que, 

internacionalmente falando, é mais considerado a CGADB, 

que, é lógico, foi a primeira. 

E outra coisa que você deve anotar também, na história é que 

o nome Assembleia de Deus é um nome brasileiro mesmo. 

Assembleia de Deus como um movimento começou nos EUA, 

o que eu falei, a rua Cazuza. Ali foi o movimento nos EUA. 

Mas a denominação começou em Belém do Pará como 

Assembleia de Deus. E tem agora Assembleia de Deus 

americana, eu não sei a data certa, mas foi logo depois da 

brasileira, não foi muito demorado. E hoje tem além dessas 

reuniões, Convenção Geral, tem também que eles chamam 

de...é uma reunião internacional que eles usam...é um tipo de 

Congresso Internacional, unem as Assembleias de Deus do 

mundo inteiro. 

E agora é só detalhes que você perguntar, se a gente souber e 

lembrar a gente vai falando. A história é isso aí, um resumo, é 

um esboço, é isso aí. 
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O nome da Igreja 

 

Segundo o Sumário Histórico Ilustrado das Assembleias de Deus pág. 59, 

o nome da Igreja surgiu, segundo as lembranças do pioneiro Manoel Rodrigues 

nos anos 1960: “... um grupo de irmãos saía da Congregação de Vila Coroa e se 

encontrava na parada do bonde de Bernal do Couto. Vingren, indagou a respeito 

da questão e informou que nos Estados Unidos o nome de Assembleia de Deus 

ou Igreja Pentecostal. Houve unanimidade em torno do primeiro nome 

mencionado. Em 11 de janeiro de 1918, o título Assembleia de Deus foi 

oficialmente registrado.” 

As Assembleias de Deus não tinham nenhuma filiação a missões 

estrangeiras, ela nascia genuinamente nacional e procurou manter esta 

característica sempre. 

 

Desvelando o cenário da igreja e da pesquisa 

 

Como já foi colocado, trabalhei em uma igreja da Assembleia de Deus do 

Ministério do Belém, escolhendo o Templo Sede, próximo ao centro da cidade de 

Presidente Prudente. A escolha deste templo e não algum de bairro não ocorreu de 

maneira aleatória, vinham ali membros de todas as congregações de bairros, num 

esquema de escala, sendo, portanto este o motivo da escolha da Sede. 

Fui apresentada a um pastor do templo e professor da escola dominical e 

após uma entrevista prévia com o pastor passei a frequentar a escola dominical do 

Templo Sede da Assembleia de Deus Ministério do Belém3. 

                                                           
3 Segundo Novaes, 1985, pág. 18: “Divergências internas acarretam subdivisões no interior mesmo 

da denominação Assembleia de Deus. Há o ‘Ministério da  Missão’ (ou de Belém), o ‘Ministério 
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Antes de iniciar as leituras sobre o mundo pentecostal, no qual se situa a 

denominação escolhida eu só sabia que as Assembleias de Deus tinham um grande 

número de templos e de membros. Através da conversa, com o Pastor Damásio, 

compreendi que há dois grandes grupos: Assembleia de Deus Ministério do 

Belém (o qual foi pesquisado), que predomina no Estado de São Paulo sendo que 

teve origem em Belém do Pará e Assembleia de Deus Ministério Madureira, 

predominante e original do Estado do Rio de Janeiro, além de outras subdivisões. 

Não houve em momento algum problema quanto a me aceitarem no 

templo para a coleta de dados para a pesquisa. Quando apresentada à liderança da 

igreja, fui acolhida, bem recebida e me perguntaram somente de onde era e por 

que havia escolhido a Assembleia de Deus para uma pesquisa da Universidade. 

Expliquei que se tratava de uma pesquisa da área de educação e que as Assembleias 

de Deus contribuíam para a educação das crianças. 

Tive ainda o cuidado de vestir-me de acordo com os “usos e costumes4” da 

                                                                                                                                                          
do Ipiranga’ e o ‘Ministério de Madureira’ ”. O que pude apurar, portanto,  é que em Presidente 
Prudente, o Ministério de Belém é mais presente. 

4 A questão dos usos e costumes entre os evangélicos brasileiros, e principalmente entre os 
pentecostais, não é matéria pacífica. As questões suscitadas são geralmente vinculadas ao uso de 
brincos, braceletes, colares, jóias, roupas, batons, etc, os quais são tidos por algumas denominações, 
instrumentos incompatíveis com a santidade de uma mulher evangélica, pois, são elas as mais 
visadas. É verdade que algumas denominações pentecostais, mais antigas no Brasil, entre elas as 
Assembleias de Deus, e que durante vários anos não toleravam que seus membros usassem estes 
utensílios, vêm repensando tais concepções e tolerando algumas práticas, permanencendo, contudo, 
a concepção geral de que os ensinos bíblicos condenam estes usos e costumes. A prática evangélica 
tem demonstrado que nem sempre é fácil separar doutrina e costume. A primeira, de caráter 
permanente, ou seja, são verdades reveladadas por Deus aos homens, imutáveis no tempo; a 
segunda, transitória, passível de mudanças. O Apóstolo Pedro em sua primeira carta escreve: "Não 
seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de 
vestuário". "Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito 
manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus". Pois foi assim também que a si mesma se 
ataviaram outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio 
marido". (1Pe 3.3-5). Ora, o apóstolo está dirigindo uma palavra específica as mulheres casadas e 
em nenhum instante do texto, há uma ordem direta de proibição. Os usos e costumes citados 
servem para demonstrar a superioridade dos valores espirituais em relação a aparência exterior, de 
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denominação, ou seja, sempre frequentei o templo durante todo o tempo da 

pesquisa, seja em cultos, escola dominical, santa-ceia ou batismos trajada como as 

mulheres da igreja, usando saias, cabelos compridos, não fazendo uso de joias ou 

maquiagem. Também orava com eles e cantava hinos e corinhos. 

O Templo Sede é muito bem localizado atualmente e dispõe de espaço 

privilegiado. A nave da igreja, ou seja, a parte superior comporta mais de 700 

pessoas sentadas e bem acomodadas, além da galeria superior para mais de 100 

pessoas. De um lado do púlpito, há espaço para uma banda e, no lado oposto, o 

espaço do coral, com cadeiras estofadas de veludo. Sob a nave há salas nas quais 

durante a semana funciona a Escola Evangélica Betel (com pré-escola e ensino 

fundamental I5), uma cozinha industrial (utilizada para almoços beneficentes e 

confraternizações dos irmãos), banheiros amplos e consultório odontológico. 

Ainda no mesmo terreno há uma cantina, que funciona durante os dias da 

semana para os alunos da escola, uma livraria especializada em literatura da 

denominação, e uma pequena residência onde moram um jovem casal e sua 

filhinha que acabam sendo zeladores da igreja. 

A pesquisa foi realizada em cultos dominicais matutinos e noturnos, além 

de cultos de oração as terças à noite e no primeiro sábado de cada mês à noite, na 

santa-ceia. 

No primeiro mês assisti à classe da escola dominical das senhoras casadas, 

classe Sara. Ia, sempre com meu caderno para tomar notas e uma Bíblia para 

participar das leituras. Como tinha facilidade para encontrar livros e versículos da 

Bíblia, logo passei a ser muito bem aceita no grupo. 

Pedi que o Pastor Damásio me apresentasse às professoras das classes da 

escola dominical das crianças pequenas, conhecido como Jardim de Cristo, fui 

                                                                                                                                                          
caráter transitório.O ensino de Pedro harmoniza-se com as admoestações de Paulo(1Tm 2.9). Este 
recomenda que as mulheres usem trajes decentes e se ativiem com modéstia e bom senso.Assim, as 
expressões modéstia e bom senso, sintetizam a concepção neo-testamentária. 
http://www.infonet.com.br/estudosbiblicos/costumes.htm  capturado em 17/02/2004. 
5 Ensino Fundamental I corresponde da 1a à 4a série. 

http://www.infonet.com.br/estudosbiblicos/costumes.htm
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apresentada e passei a fazer a pesquisa com elas. 

A classe da escola dominical Jardim de Cristo acontece numa sala de aula 

destinada à pré-escola durante a semana, tem uma mesa de professor e umas 

quatro mesinhas com cadeiras para crianças, num canto há um bebedouro e no 

outro, almofadas e um tapete, além de um armário onde ficam os materiais 

escolares (papéis, lápis de cor, cola, etc.), biscoitos, doces e brinquedos. 

Algumas mães ficam junto com as crianças e aceitaram bem a minha 

presença, pois disse que estava estudando como as crianças aprendem religião. 

 

 

O início das Assembleias de Deus em Presidente Prudente 

 

Pastor Farinelli 

F.: Assembleia de Deus, dia 12 de novembro de 2002. Pastor 

Farinelli da Igreja da Sede vai contar a história da Assembleia 

de Deus aqui em Presidente Prudente. 

Pastor: A história é bastante comprida, Flávia, mas, a gente vai 

falar aquilo que aconteceu, porque eu tenho em mãos tudo; eu 

tenho em mãos o início da Igreja aqui em Presidente Prudente. 

Começou pelo Luis Farinelli, por sinal meu tio. Ele era crente 

metodista, mas ele lia a Bíblia no capítulo 2 de Atos dos 

Apóstolos, ele cria que Jesus batizava ainda hoje no Espírito 

Santo. Naquele tempo, aqui na região, toda a região da Alta 

Sorocabana, ninguém conhecia o povo pentecostal, não é? 

Porque não existia ainda ninguém batizado no Espírito Santo. 

Mas ele dizia para a minha tia, era um casal, ele e a irmã Maria, 

que é minha tia, eles moravam aqui no Corgo do Limoeiro. E, 

ele dizia que se descobrisse um lugar que tivesse uma Igreja, 

um grupo que cresse, que tivesse recebendo, que ele desejava 
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muito conhecer e se tornar um crente batizado no Espírito 

Santo. 

F.: Em que ano foi isso, Pastor? 

Pastor: Foi no de 1940. Você quer fazer pergunta, ou...? 

F.: Não, não. Vai contando, é só pra saber o ano. 

Pastor: Ai veio um tio meu, outro tio, Gracioso Farinelli, e ele 

trouxe a boa notícia que lá em São Paulo havia uma 

Congregação, um salão que Jesus estava batizando no Espírito 

Santo, e era uma Assembleia de Deus. E, ele teve grande 

interesse de ir em São Paulo também participar de um culto 

pentecostal para ver se batia com aquilo que dizia a Bíblia no 

capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, onde Pedro diz que essa 

promessa era para todos aqueles que cressem. 

Então, ele foi, e chegando lá ele tinha um pouco de cisma 

porque não era conhecido e o barulho dos pentecostais 

sempre foi meio duvidoso com as pessoas de fora. Alguém 

disse, quando ele chegou lá, disse, olha você vai naquela Igreja, 

naquele salão, ali a policia abaixa às vezes ali. Ele foi meio 

cismado. Mas não é; é que no principio quando os irmãos 

recebiam o batismo com o Espírito Santo as autoridades não 

conheciam, não sabiam dos pentecostais, eles não iam lá para 

prender ninguém, eles iam ver o que estava acontecendo, e 

viam que não tinha confusão, eles viam que eram os crentes 

cheios do Espírito Santo. 

Ai, ele participou do primeiro culto e aceitou a fé também, 

porque ele foi lá nesse propósito de aceitar, porque ele cria 

naquilo que estava escrito no Atos dos Apóstolos, né? Ai ele 

chegou, teve um pouco de cisma, demorou um pouco para 

entrar no salão, mas ai o porteiro convidou ele. Daí, ele falou: 

mas eu tenho medo por isso, isso e isso. Ai o porteiro falou: 

não é nada disso, a policia veio aqui as primeiras vezes porque 

eles não sabiam do que se tratava. Mas é poder de Deus, aí ele 
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entrou. E na hora do poder de Deus, ele também recebeu o 

poder, e ele viu na realidade daquilo que estava escrito que 

aconteceu no dia de Pentecostes, é o que ele queria, tinha 

desejo de receber também, né? 

Aí,no final do culto quando foi feito o apelo ele aceitou. Então 

eles usaram essa expressão assim: "Um metodista para Jesus"... 

porque o porteiro, ele tinha tirado o nome, de onde vinha e se 

pertencia a que Igreja, se era católico. E ele disse que era 

crente metodista. Então eles falaram: Um metodista para Jesus. 

Daí um pouco levantou a mão: "um Batista para Jesus". Daí 

um pouco outro levantou a mão: "presbiteriano pra Jesus". 

Então estava  cheio de crente como ele que queria também se 

aceitar na fé do pentecostal, né? 

Então na hora dele ir embora o Pastor autorizou ele fazer 

culto na casa dele se ele quisesse. Ele veio com autoridade, já 

falou pro pastor: eu sou metodista, mas eu quero também 

receber o poder de Deus e quero ser Pentecostal, também 

quero ser da Assembleia de Deus. Aí ele foi autorizado a fazer 

o primeiro culto na casa dele. Isso foi no ano de 1940, agora 

não me lembro a data. Mas ele começou o culto com a família 

dele, né? Meus tios, minha mãe, meu pai, fizeram o primeiro 

culto. E Jesus começou a abençoar e a batizar no Espírito 

Santo. 

Aí eles convidaram os vizinhos, a família dos (Zabuenos?) uma 

família muito grande, e a família toda foi e aceitaram Jesus 

como Salvador, dali já se tornou uma Congregação na casa 

dele. 

Os cultos eram feitos na casa dele. Mas foi crescendo, foi 

aumentando o número a cada dia que passava. E aí eles já 

estavam preocupados que não havia espaço pra abrigar tanta 

gente. Mas, nesse meio tempo, houve uma profecia dizendo o 

seguinte, pra eles virem para a cidade que o Senhor tinha uma 
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multidão de almas aqui em Prudente. 

F.: Eles moravam no sítio? 

P.: No sítio. Os cultos eram lá.Mas a profecia falou que eles 

viessem para a cidade. Não falou alugar salão nem nada, né? 

Mas que eles viessem para a cidade que o Senhor tinha uma 

multidão pra salvar. E essa multidão hoje já é vista... É muita 

gente que tem ai crente, e os que já morreram e outros que já 

mudaram daqui, e assim sucessivamente, né? Se cumpriu. 

Aí o meu tio ficou preocupado, falou com os irmãos: então 

nós vamos em Presidente Prudente. Ele morava no Limoeiro, 

três quilômetros e meio, pra lá do cemitério. E, ele veio e 

alugou um salão. 

Então era um salão, e eles alugaram o salão, não era Igreja, em 

pouco tempo já encheu o salão, e eles tiveram que mudar aqui. 

Eu tenho alguma coisa que fala, mas seria difícil para eu ler, 

tomaria muito tempo. Então, em pouco tempo encheu e eles 

tiveram que alugar outro salão maior, em outra rua... Aí está 

dizendo a rua, você pode encontrar nesse relato escrito, e aqui 

está bem completo, e isso é bom para você. 

Assim que começou, foi o começo no ano 40. Eu estava com 

10 anos, e eles vinham fazer vigília em casa, eu me lembro 

claramente, eles passaram a noite. Mas isso era meus tios, meu 

tio Gracioso, meu tio Luis com a esposa, minha mãe, meu pai. 

Eles faziam vigília, passavam a noite no sitio orando. Aí, 

depois dessa profecia, eles alugaram na Joaquim Nabuco, 

parece que 1.167, né? 

E era um salão pequeno e logo já tava cheia a Igreja, já iam 

batizando com o Espírito Santo. Isso já foi no ano de 42. Eles 

ficaram no sitio quase dois anos. Até nossa festa aqui, quando 

nós tivemos aqui a festa, foi contado a partir de 42. Mas como 

você quer o começo, eu já comecei lá no sítio quando começo 

na casa do meu tio. 
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No ano de 42 eles mudaram, e depois de uns tempos então 

veio um Pastor de fora aqui, de Rio Claro, chamado Egidio, 

deve estar aí. Então vai ajudar muito esse papel para você viu? 

E, esse Pastor mandou outro Pastor, está aí o nome dele 

também, e eles já formaram... 

F.: Francisco Simões. 

Pastor: Esse veio depois, da Igreja Batista; depois veio o Luis 

Simão; mas está tudo aqui. Isso aqui foi o próprio Luis Simão 

que escreveu. 

Então depois desse ano, no ano de 43, já teve um batismo. 

Que a Igreja dois anos aqui em Prudente, quando ela veio e 

começo num salão, ela era sede de Rio Claro. 

F.: Que longe, né? 

Pastor: É da onde este Pastor vinha, e quando ele não vinha 

ele mandava outros pastores, que estão ali também, eu não vou 

falar porque senão tomaria muito tempo. Então, veio o Pastor 

Egídio e foi dado, a Igreja já passou a ser Sede no ano de 43-

44 por ali. Aí veio um Pastor de São Paulo, a Igreja aqui se 

ligou com Belém, veio um Pastor de São Paulo, com o nome 

de Daniel Beltrão. Esse Daniel Beltrão ficou aqui uns tempos, 

aí encheu o outro salão, no ano de 44 por ali, já não cabia mais 

no outro salão. Aí ele pensou em comprar um terreno e 

construir a Igreja, foi ali por 45-46 mais ou menos que se deu 

isso. 

Aí ele voltou no mesmo lugar onde era o primeiro salão, e lá 

ele comprou o terreno e construiu a Igreja. Ali começou a 

Assembleia de Deus nossa, já não era mais Igreja alugada. 

Depois de Daniel Beltrão veio Delfino Brunelli, foi o 

presidente aqui da Igreja. Daniel Beltrão ficou doente e voltou 

para São Paulo, veio Delfino Brunelli. O Delfino Brunelli ficou 

uns tempos, aí o Francisco Simão aceitou também, né? E ficou 

como auxiliar dele. Veio o José Gomes Moreno, fez o primeiro 
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batismo, o primeiro batismo da Assembleia de Deus foi ali 

perto do shopping. Do lado de lá do shopping não tem aquele 

Corguinho de água? Hoje pouca água, mas naquele tempo 

tinha água. E eles fizeram o batismo ali pro ano de 44-45. Aí 

veio outro Pastor, o José Gomes Moreno veio de Curitiba, aí 

ele foi para São Paulo, aí veio o Pastor Daniel novamente, o 

Pastor Daneil Beltrão. 

Aí ficou uns tempos aqui e por motivo de saúde voltou de 

novo para São Paulo, aí ficou o José Gomes Moreno e o 

Francisco Simões, um era o Pastor do centro que atendia as 

Igrejas das cidades vizinhas, já foi formando a Igreja e 

aumentando ao mesmo tempo, né? Aí o Zé Gomes Moreno 

foi embora, veio o Daniel Beltrão novamente; aí o Beltrão foi 

embora e veio o Vicente Guedes Duarte. É o Pastor que eu 

trabalhei com ele, e foi continuando ali. 

Aí no tempo do Vicente Guedes nós construímos essa Igreja 

que aquela ficou pequena, nós queríamos comprar um terreno 

perto, mas não deu pra comprar, era muito caro, aí nós 

compramos ali onde é a Deus é amor. 

F.: Ah! Ali foi da Assembleia de Deus? 

Pastor: Foi! Nós que vendemos, vendemos para uma escola e 

a escola vendeu para a Deus é amor. Aí nós construímos aqui. 

F.: Desse tamanho todo? Grande assim do jeito que é hoje? 

Pastor: É. Aí nós viemos para cá. E aqui era um terreno, um 

ninho de cobras, pode-se dizer, onde os drogados vinham se 

drogar. Aquelas mulheres prostitutas vinham aí. 

F.: Que ano foi que vocês compraram aquele terreno da sede? 

Pastor: Agora não me lembro. Sei que foi no fim... pode 

desligar um pouco? 

(corte) 

Pastor: Então em 82 eu vim aqui com o Pastor Joel, era uma 

capoeira ainda, aí nós não sabíamos se dava ou não. Aí nós 
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procuramos o vizinho e ele falou que esse terreno era de um 

grupo do Banco do Brasil, cujo gerente do Banco do Brasil era 

o Antonio Parreira, que era meu amigo, nós tínhamos 

trabalhado juntos no DER. 

Aí ele falou que eles estavam vendendo, que era de uma 

sociedade, mas que essa sociedade estava vendendo o terreno 

porque eles iam desfazer a sociedade. Naquele tempo eles 

ganhavam bem, então sobrava dinheiro e eles compravam 

chácaras, compravam terrenos na cidade e esse era um dos 

terrenos que era dele. 

Então ele falou que eles estavam vendendo. Aí eu falei para o 

Pastor Joel: está fácil, porque ele é meu amigo, eu vou procurar 

ele no Banco do Brasil para ver se nós fazemos negócio, né? Aí 

eu fui no Banco do Brasil na segunda feira, isso foi num 

sábado de tarde, e ele estava viajando, ele ficou uma semana 

fora. E a gente combinou com a empregada dele que a gente ia 

telefonar, para ela não repara que a gente ia ligar até ele chegar. 

Passou uma semana ele voltou de São Paulo, aí nós entramos 

em negociação. Então o ano foi em 82 por aí. Em dois anos 

nós construímos esse templo, foi muito rápido. 

Aí então o Joel foi para Limeira e veio para cá o Paulo Dutra 

Sacramento, trabalhou aqui 1 ano e 7 meses e depois veio o 

Pastor Carlos que é o nosso Pastor até hoje. Daí para cá os 

trabalhos continuam. Nós aumentamos as Congregações, as 

Igrejas nos bairros. Hoje nós contamos com 60 Igrejas nos 

bairros. Agora nós temos nas vilas. Nas cidades vizinhas você 

não tem né, Dora? 

Dora: 25 

Pastor: Então são 25 Congregações que nós temos fora e 60 

aqui e, Prudente. Esse trabalho cresceu no pastorado do irmão 

Carlos Siqueira. E depois que ele veio para cá, até a vinda dele 

nós tínhamos poucas Igrejas, nós tínhamos quatro 
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Congregações. Nós tínhamos Jardim Paulista; Planalto; Vila 

Industrial e Jardim Eldorado. A vinda do Pastor Carlos, esses 

17 anos para 18, aqui cresceu maravilhosamente. Foi abrindo 

Congregação, comprando terreno e construindo, então hoje 

nós contamos com seis mil membros, fora Congregados, 

porque tem muita gente que não é batizado. É capaz, se nós 

pegarmos os agregados e membros nós teremos sete mil 

crentes na Igreja. Sempre muda gente daqui, mas às vezes vem 

de fora também, então mais ou menos é essa base. 

Eu não pude falar com você, Flávia, todas as coisas, porque se 

eu for falar todos os pastores que passaram, mais ou menos 

esses pastores que eu falei foram pastores presidentes aqui. 

Outros já foram auxiliares. Eu por exemplo não vou falar de 

mim, que eu vim no ano de 1960 para a Igreja, mas eu 

acompanhava porque minha família era, meus pais, meus tios 

que iam em casa. 

F.: O senhor se batizou depois de grandinho, já? 

Pastor: É, depois de 30 anos. 

F.: 30 anos, eu pensei que fosse de pequeno. 

Pastor: Se eu tivesse o relato do meu tio, eu fiz como você 

está fazendo, eu gravei, seria mais importante. Mas o que a 

gente explicou aqui para você é o que aconteceu. Eles 

começaram no sítio e de lá houve uma profecia, e essa profecia 

mandou que eles abrissem o trabalho aqui na cidade que tinha 

uma multidão para salvar aqui. Aí então que o meu tio mudou-

se para cá, como eu já falei para você. E assim que nasceu a 

Assembleia de Deus em Prudente. Você quer saber mais 

alguma coisa? 

F.: Ah! Eu quero! Eu quero saber, Pastor, como é feito o 

trabalho nos bairros, para abrir as Igrejas nos bairros, como é 

o trabalho? 

Pastor: Ás vezes nós começamos em um salão, com um salão 
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alugado. Nós alugamos um salão no bairro onde a gente vê 

que é um bairro bem localizado, e depois daquele salão nós 

acabamos comprando terreno naquele bairro, e ali é 

construído com a ajuda da Sede e as possibilidades dos irmãos 

locais. Então, ali é construído em conjunto, a Sede paga a 

quantia que os irmãos não podem. E a mão-de-obra sempre, 

geralmente, é dos irmãos. Eles trabalham domingo e feriados. 

Então as nossas Congregações, todo salão é feito assim. 

Então começamos um salão, por exemplo, ali na Vila Iti, né? 

Alugamos uma casa, de repente surgiu um terreno e nós 

fizemos negócio daquele terreno, e hoje já é uma Congregação, 

é um salão novo. E as outras também. 

Por isso nós contamos com 60 Congregações aqui em 

Prudente. Todas elas praticamente foram assim. Nós tínhamos 

no Monte Alto uma casa de madeira, depois nós fizemos 

negócio com um terreno que hoje é o dirigente de lá do 

Parque Cedral, não é mais Monte Alto é Parque Cedral. É uma 

Igreja nova grande, foi feita pelos irmãos de lá e ajuda daqui 

no que eles não podiam,daqui da Sede. Alvorada a mesma 

coisa. Então é assim. 

O que você queria saber é como se faz os trabalhos nos 

bairros. Começa pelo salão, como nós começamos aqui, meu 

tio começou dois salões, três salões ele começou, você vai 

achar aí. Eu escrevi esse relato aí, de acordo com aquilo que é, 

então ali tem o nome de pastores, até pastor que deu trabalho, 

tudo. 

F.: Eu vou lendo. Então, Pastor, o batismo é sempre feito aqui 

na Sede? O batismo nas águas? 

Pastor: Foi feito nas águas no rio, que no princípio nós não 

tínhamos tanque batismal, então nós tivemos tanque batismal 

depois que nós mudamos aqui, onde é a Deus é amor; ali tinha 

tanque batismal. Então os batismos são realizados no tanque 
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batismal onde tem; onde não tem nós fazemos em um rio, em 

água. Aqui os primeiros batismos foram perto do shopping, 

naquele riozinho, depois subiu ali no Limoeiro, perto da casa 

do meu tio. Lá começou a Assembleia de Deus, pra lá do 

cemitério, até hoje ainda tem a casa onde iniciou o primeiro 

culto da Assembleia de Deus. Meu tio tinha um sitinho de 5 

alqueires, ele supria a Santa Casa de bananas. Aquele tempo a 

minha tia vinha com cavalo com dois balaios, trazer. Ela era 

corajosa mesmo. E eles moravam ali. E ali então que deu início 

aos primeiros cultos pentecostais. 

F.: E os batismos eram ali nas águas? 

Pastor: Nas águas, não tinha tanque batismal na Igreja, que 

começou ali no Deus é amor, no tempo do irmão Carlos, 

porque o irmão Carlos já esteve duas vezes aqui, então começo 

ali o batismo e dali para cá nós fazemos o batismo aí em cima. 

Eu mesmo fiz o primeiro batismo, batizei sozinho 123 

candidatos, sozinho. E, agora a cada dois meses nós temos 

batismo nesse tanque aqui. E sempre por mês é 70-75; então 

nós vamos batizando a cada dois meses, mais ou menos cem 

candidatos. Porque em Machado teve batismo, em Mirante 

teve batismo, em Pirapó teve batismo, então nós calculamos 

cem candidatos por mês. Então você vê como a Igreja cresce? 

Cem pessoas que se batiza a cada mês, ela se torna membro da 

Igreja. Cem pessoas já dá uma igrejinha, né? 

E o Pastor Carlos, ele tem sido muito ativo nessa parte, e o 

Samuel também que veio para cá. Não tem medido esforços 

para alugar o salão no princípio e depois comprar o terreno e 

nós compramos o terreno e já construímos com a ajuda dos 

irmãos da Congregação e daqui da Sede. E assim é que a Igreja 

vai crescendo em número e trabalho. Nós temos 60 

Congregações aqui e mais as outras como eu já disse. 

F.: Como vocês escolhem que vai começar um salão em um 
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bairro, como vocês escolhem esses bairros para começar? 

Pastor: Os bairros centrais da cidade e localizados em lugar 

que não tenha outra Igreja evangélica perto. 

F.: Ah, certo! Começa um bairro novo, que nem começa o 

Humberto Salvador... 

Pastor: Já logo compramos lá, se pudermos comprar já logo 

compramos o terreno, se não puder comprar nós alugamos o 

salão. Aí depois aquele salão acaba, às vezes, até o dono do 

salão vendendo pra nós, como foi o caso da Vila Iti. 

Dora: Quando abre um bairro, geralmente, tem famílias que 

moravam na vila Marcondes e mudou para o Humberto 

Salvador, e chegou lá não tinha Igreja. Então eles começam a 

fazer culto na casa desse irmão, porque não tem Igreja ainda, 

então, de início na casa de um membro da Igreja. Aí vai 

aumentando. O último bairro que formou agora é o Maré 

Mansa, certo? Lá tem membro que mora lá, então já está tendo 

necessidade de fazer culto na casa de crente. 

F.: Ainda não tem a Igreja da Assembleia lá? 

Pastor: Nós temos que nem a Humberto Salvador, nós 

iniciamos numa casa, mas era apertado, aí nós compramos um 

terreno perto e construímos a Igreja, já não é mais salão. Ainda 

mantemos alguns salões alugados porque é salão grande e 

bom, como lá no Jardim Aviação, que foi mercado ali. Então 

nós não temos a necessidade de comprar terreno ali, porque ali 

é difícil pra achar terreno. No Jardim Cinqüentenário que a 

casa era de tábuas agora fizemos um templo bonito de tijolos e 

já vamos inaugurar. 

Onde tem lugar para aumentar nós vamos aumentando, 

porque não tem espaço que chegue pra Igreja Assembleia de 

Deus, a Igreja cresce. Aquilo que Jesus falou naquela profecia 

se cumpre, é uma grande multidão que ele tinha para salvar 

aqui na cidade. E essa multidão se nós fossemos colocar, hoje, 
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todos os que foram salvos na Igreja Assembleia de Deus, não 

vou falar nas outras Igrejas, né? Nós precisávamos de quatro 

templos desse aqui pra caber o povo. E nós vamos aumentar 

essa daqui quase o dobro o ano que vem. Porque aqui em festa 

quase metade do povo fica para fora. 

F.: Uma coisa que eu estou percebendo, Pastor, é que no culto 

da terça-feira, sempre vem duas, três... 

Pastor: Essa é escalada, né?” 

F.: É que se colocar todo mundo não vai caber, né? 

Pastor: É. 

 

Com base nos dados coletados no mês de maio de 2002, na Secretaria da 

Sede das Assembleia de Deus em Presidente Prudente, foi possível elaborar um 

mapa das Assembleia de Deus – Ministério do Belém na Zona Urbana, através dos 

endereços de templos oficiais, portanto, não estão incluídos os pequenos grupos. 

Quando coletei os dados para trabalhar com as figuras, havia oficialmente 42 

templos na zona urbana de Presidente Prudente das Assembleias de Deus – 

Ministério do Belém. 

Abaixo o mapa de exclusão social e a sobreposição nele da figura de 

localização dos templos. É inegável a relação entre localização dos templos nos 

arrabaldes da cidade e as áreas de exclusão social. Temos a constatação da 

evidência que a denominação ocupa toda a porção do território onde  

encontramos os mais altos  níveis de  exclusão social. 
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 Nas entrevistas com a liderança da igreja ainda tive acesso às informações 

referentes à expansão da denominação nas áreas pobres da cidade, pois segundo a 

liderança a idéia é levar as Assembleias de Deus onde não há outra igreja por 

perto, o que aponto nas figuras 1 e 3. 

Por meio do Pastor Farineli, obtive acesso ao relato histórico da Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus em Presidente Prudente, no qual consta: 

 

No ano de 1940, o irmão Luiz Farinelli, era membro da Igreja 

Metodista desta cidade. Todas as vezes que ele lia a Bíblia em 

Atos dos Apóstolos no capítulo 2, ele cria que o batismo com 

o Espírito Santo era promessa também para os nossos dias e 

não como a sua Igreja ensinava, que só para os dias dos 

Apóstolos. 

Todas as vezes que ele lia o versículo 39 que diz ‘que a 

promessa vos diz respeito a vós a vossos filhos e a todos os 

que estão longe; e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar’. 

Ele dizia a sua esposa irmã Maria, que se soubesse que havia 

uma Igreja que cria nesta promessa e recebia o Espírito Santo, 

ele ia ser membro desta Igreja. Naqueles dias chegou o seu 

irmão Gracioso Farinelli e lhe deu uma boa notícia, que em 

São Paulo uma Igreja Evangélica por nome Assembleia de 

Deus recebia o Batismo com o Espírito Santo, como nos dias 

dos Apóstolos, e ele se interessou muito em ir conhecer esta 

Igreja. Nesta época ele tinha um sítio bem próximo ao 

Córrego do Limoeiro, 3 quilômetros da cidade. Ali ele 

cultivava bananeiras e supria a Santa Casa com bananas. Ele 

chegou a sua esposa e disse para ela tomar conta do sítio e dos 

negócios da casa que ele ia viajar para São Paulo,e se fosse 

verdade que existisse esta Igreja que Jesus batizava com 

Espírito Santo, ele voltaria já membro, pois cria nesta 

promessa. E logo que chegou em São Paulo conseguiu o 
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endereço de um humilde salão, onde ficava uma congregação 

das Assembleias de Deus. Ele foi informado que os cultos se 

realizavam aos domingos ás 14 horas, foi aí que ele participou 

do primeiro culto pentecostal. Naquela tarde o Senhor  

derramou do Seu poder e batizou vários irmãos com Espírito 

Santo, pela primeira vez ele sentiu uma alegria muito grande 

pela manifestação do Espírito de Deus. Na hora do apelo ele 

foi o primeiro a ir á frente receber a oração, no final do culto 

ele conversou com o pastor e se identificou dizendo morar 

num sítio que ficava a 3 quilômetros da cidade de Presidente 

Prudente e pertencia a Igreja Metodista, mas a partir  daquele 

dia seria um pentecostal da Igreja Assembleia de Deus, e com 

muita alegria o Pastor o recebeu autorizando-o a fazer um 

culto em sua casa e pregar que Jesus batizava com Espírito 

Santo e com fogo, e assim ele fez, chegando de São Paulo o 

primeiro culto pentecostal foi realizado, ou seja, a sua casa se 

transformava na primeira congregação das Assembleias de 

Deus de Presidente Prudente no ano de 1940. Jesus chegou 

começou a salvar e batizar com Espírito Santo, pois não havia 

na Alta Paulista e Alta Sorocabana nenhum crente pentecostal, 

e tudo começou com a família Farinelli, em seguida Jesus 

salvou a família do irmão Eduardo que eram em sete pessoas. 

A congregação foi aumentando e já não cabia mais naquela 

sala. 

Em 1942 a congregação passou a pertencer à Igreja Sede de 

Rio Claro que tinha como Pastor Presidente Egídio, que 

passou a dar cobertura a este trabalho. 

Em outubro de 1946 o pastor Egídio veio visitar o campo de 

Presidente Prudente e convidaram para o culto o irmão 

Francisco Simões que pela primeira vez, participou de um 

culto pentecostal, e Jesus o batizou com Espírito Santo no 

momento que o Pastor pregava a poderosa Palavra de Deus 
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em I Coríntios 2:4,5, juntamente com outros crentes que 

também receberam o batismo com Espírito Santo, desse dia 

em diante o irmão Francismo Simões passou a ser membro da 

Assembleia de Deus mais tarde vindo também seus familiares. 

Num culto de oração Deus usou um irmão em profecia 

dizendo para eles entrarem na cidade, que tinha uma multidão 

de almas para serem salvas, imediatamente obedeceram o 

mandado do Senhor e no mês de abril de 1944 iniciaram o 

trabalho procurando um salão na cidade. Este salão ficava na 

Rua Joaquim Nabuco número 1167. E Deus salvava e batizava 

com Espírito Santo em pouco tempo o salão já estava cheio e 

tiveram que alugar outro na mesma Rua Joaquim Nabuco, 

sendo até este tempo o dirigente do trabalho o irmão Luiz 

Farinelli tendo como eu auxiliar o irmão Francisco Simões, era 

o ano de 1945. por motivo de doença o irmão Luiz teve que se 

ausentar do trabalho, pois precisou ser internado por tempo 

indeterminado. 

Nesta época o Pastor Eli Martins era o presidente da Sede de 

Rio Claro, enviando para Presidente Prudente o presbítero 

Manuel Rodrigues da Silva, que tomou conta do trabalho até o 

ano de 1947. Esse presbítero criou sérios problemas com a 

Igreja e seu caso precisou ser tratado na Convenção Estadual. 

O ministério mandou para Presidente Prudente para assumir o 

trabalho o Pastor Daniel Beltrão, ficando como seu auxiliar o 

irmão Francisco Simões, e Jesus continuava salvando as almas 

que já não cabia mais neste salão quando foi alugado um novo 

salão na Avenida Coronel Marcondes, era o ano de 1949, logo 

o Pastor Daniel sentiu da parte de Deus em adquirir um 

terreno e construir o primeiro tempo da Assembleia de Deus 

nesta cidade, pedindo para a Igreja Orar que Deus ia preparar 

um tereno para que fosse construído um belo templo para 
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abrigar o povo de Deus, e o povo orou e Deus preparou o 

terreno na Rua Joaquim Nabuco número 1167, o local onde 

havia sido o primeiro salão. Para tratamento da saúde o Pastor 

Daniel teve que retornar a São paulo. O ministério enviou para 

Presidente Prudente, o Pastor Carlos de Assunção que ficou 

poucos meses por aqui sendo substituído pelo Pastor Vital de 

Oliveira que ficou até o ano de 1950, sendo transferido para 

Osvaldo Cruz. Em seguida veio para esta cidade o Pastor 

Delfino Brunelli, que pastoreou a igreja até o ano de 1952, 

sendo substituído pelo Pastor José Gomes Moreno, que ficou 

até o ano de 1956. 

Quando o Pastor José Gomes Moreno foi para São Paulo 

ficou em seu lugar o Pastor Francisco Simões, que cuidou da 

Igreja até 1960 quando o Senhor o levou para o Seu paraíso 

para descansar. 

Novamente o ministério enviou o Pastor Daniel Beutrão que 

outra vez por motivo de doença ficou só até o ano de 1961, 

quando foi substituído pelo Pastor Vicente Guedes Duarte, 

que pastoreou a Igreja até o ano de 1970, em seguida veio de 

Assis o Pastor Carlos Padilha de Siqueira que algum tempo 

depois foi transferido para Corumbá, vindo para seu lugar o 

Pastor Joel Amanso de Souza que ficou por alguns anos sendo 

transferido para a cidade de Limeira. Veio em seu lugar o 

Pastor Paulo Lucas Sacramento, ficando também por pouco 

tempo nesta cidade. Voltou para cuidar da Igreja o Pastor 

Carlos Padilha de Siqueira que até hoje pela Graça de Deus 

permanece à frente do trabalho. 

 

Relato do pastor Damásio 

 

F.: A Assembleia de Deus aqui em Prudente...ela começou em 

Prudente quando? 
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Pastor: Deve ter quase 60, deve ser de 1940 e alguma coisa, 

exatamente só pegando lá. Tem que pegar na sede o histórico. 

Tem as famílias; família Simões; família Farinelli. Que seria 

bom você ir lá e pegar a história. 

F.: Você foi educado na Igreja ou você se converteu depois? 

Pastor: Eu me converti com 21 anos. Até então eu era 

católico. Fui coroinha também. Me converti em Maringá. Eu 

morava aqui, fui morar em 1974, trabalhava no banco e lá foi 

quando eu me converti. Foi conversão mesmo, não foi 

convenção não! (...rs...) E de lá pra cá então...em 74 eu me 

converti, em 1975 retornei para Prudente, estou até hoje, mas 

passando por várias cidades da região. Em 75 eu já era líder da 

mocidade de uma Igreja. E 78 eu fui consagrado Diácono e 79 

Presbítero. 

F.: Presbítero é um grau seguido do diácono? 

Pastor: É. E em 90 Ministro. 

F.: O Ministro é como se fosse um ancião? 

Pastor: É. Eu vou explicar isso também para você. É bom 

você entender. 

Conforme a carta de Paulo aos Efésios 4:11, lá tem 5 Dons 

Ministeriais. Eles são: Apóstolo; Profeta; Evangelista; Pastor e 

Mestre ou Doutor. Esse grau aqui na Bíblia não depende de 

defender tese! Esse aqui é dado por Deus mesmo, não tem 

quem possa, só por Deus mesmo, isso aqui. 

Então são cinco. A Assembleia de Deus inicialmente só 

adotava um. Hoje ela adota dois: Pastor e Evangelista. 

Agora deixa eu ver se você vai entender. Então vou colocar 

aqui por grau de baixo para cima: 

Cooperadores: que pode ser professor; escola dominical; pode 

ser pessoa que auxilia, por exemplo, porteiro...tipo assim. Eu 

acho que é interessante. Depois vem o Diácono... 

F.: O cooperador só pode ser homem ou pode ser mulher 
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também? 

Pastor: Pode. Homem e mulher. O diácono são serviços de 

ordem material e espiritual... 

F.: Auxiliado pela... 

Pastor: E no caso material seria assistência social, fazer visita, 

acompanhar necessitados. É o diácono. 

Depois é que vem o Presbítero, que é chamado de co-pastor, 

ele é um pastor autorizado. Ele pode ser tempo parcial, tempo 

integral. Agora a função dele é ensinar, dirigir um trabalho, 

uma Igreja. Eu vou indicar a passagem para você 

procurar...Primeira Timóteo 3, o à seguir. 

F.: É o capítulo inteiro? 

Pastor: É. E Tito, capitulo I também. Pode ser tudo. 

Principalmente 9 à seguir. Põe de 1 à seguir. SS é a seguir. Aí 

mostra que geralmente o Presbítero é chamado também de 

Bispo. Na condição de Bispo ele é regional. É 

aquele...Episcopos. Ele ora por cima. E na Igreja primitiva ele 

era considerado como um Ancião, na Igreja primitiva. Hoje 

não, o Presbítero é o co-pastor. 

E o Paradiácono tem também em I Timóteo 3, mas também 

Atos 7, de 1 à seguir. É bom você olhar na Bíblia, e você vai 

entender. E depois é que vem o Apóstolo; Profeta; Evangelista 

e Pastor. Só que a Assembleia de Deus no começo só adotava, 

vamos por aqui, Ministro. O Ministro primeiro era só o Pastor, 

depois passaram a adotar, depois de 80, isso no nosso 

Ministério Belenzinho. Aí passou também a ordenar 

Evangelista. 

Quanto ao Ministro ele é ordenado, para ele ser ordenado tem 

que ser lá na Convenção, no caso Belenzinho, no nosso caso. 

Ordenado na Convenção. 

E o Presbítero e Diácono ele é regional. O que quer dizer isso? 

Ele só é considerado um Presbítero de Presidente Prudente. 
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Ele só é considerado, o ministério dele...é considerado vamos 

supor lá em Epitácio se ele for recebido. Agora o Pastor, 

Evangelista não. Por que? Ele é nacional e internacional. 

Quando no caso o Ministro, ele recebe credenciais, uma 

individual...se você quiser eu mostro a minha, eu tenho 

três...tem a individual, tem no caso a estadual e tem uma 

nacional. 

Tanto é que quando ele é desligado demora dois anos para ser 

desligado geral, porque tem que tramitar. E aí vai longe, tem 

muitos detalhes, a denominação é complexa. 

Deixa eu citar outra coisa que vai servir para você. É quanto 

aos campos. Por exemplo, em Prudente tem Madureira... 

F.: Tem Madureira aqui em Prudente? 

Pastor: Tem. É bom você anotar. Fica ali, sabe a escola 

Marrey? 

F.: Sei. Aquela ali é Madureira? Ali na rua atrás do Marrey, né? 

Pastor: Pra cá assim... É na rua Prudente de Moraes. Se você 

quiser buscar informações você procura lá. 

F.: Ali eles seguem a outra? 

Pastor: É, aquela Igreja lá é ligada ao Madureira via Brás em 

São Paulo. 

F.: Então o que fica localizado no Brás é da Madureira não 

tem  a ver com o Belenzinho. 

Pastor: Coincidentemente a Congregação Cristã no Brasil é no 

Brás também. 

F.: É eu li no começo. 

Pastor: tem a história da Congregação, começou na Santo 

Antonio da Platina de lá foram para o Brás. Também tem o 

nome mudado, o nome Congregação Cristã antes era “do” 

Brasil, aí mudaram para “no” Brasil. Diferente da Assembleia 

de Deus. O nome é único. Foi dado e confirmado por 

profecia. 
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Então tem campos. Tem Madureira; no nosso caso aqui tem 

Belenzinho. Que por sua vez é Belém – Belenzinho, é porque é 

ligado à São Paulo, que por sua vez é ligado a... 

F.: Ligado a Belém? 

Pastor: Bom Belém é só quanto à origem da denominação. 

Então tanto faz falar Belém ou Belenzinho. 

Se você for a Araçatuba, por exemplo...aqui nós só temos 

Belém e Madureira, lá em Araçatuba tem Assembleia de Deus 

Ministério Mato Grosso; tem Ministério Belém e Ministério 

Madureira. Se você for lá em São Paulo, até perdi a conta...lá 

tem Ipiranga; lá tem Madureira; tem Belém; tem Tatuapé; tem 

Santo André...um monte. Só que com exceção do Madureira 

todas elas são ligadas à Convenção Geral que é obrigado a ter 

controle. 

F.: Com exceção da Madureira elas vão seguir a mesma 

doutrina? 

Pastor: Tem diferença, mas o esquema é o mesmo, o credo é o 

mesmo. Agora Madureira há um fato interessante também. O 

Madureira há uns 30 anos atrás era extremamente rígida, por 

exemplo, mulher tinha que usar blusa aqui...ou aqui...não podia 

usar sapato de salto alto. O homem tinha que usar chapéu, se 

ele entrasse na Igreja sem chapéu ele era excluído...sem chapéu, 

que é esse rigor. 

F.: Era o rigor dos usos e costumes? 

Pastor: Usos e costumes. Hoje ela é o contrário. Ela está mais 

liberal que o Belenzinho. O Belenzinho, não sei se você já foi 

lá. Não tem aquelas exigências que tinha antigamente, da 

mulher não poder cortar o cabelo, não poder...a saia tinha que 

ser uma chave abaixo do joelho. Era obrigado. 

F.: Como é que é esse negócio? Uma chave abaixo do joelho? 

Pastor: Era assim ó... 

F.: O tamanho de uma chave para baixo do joelho? 
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Pastor: O Madureira começou assim, e no Belém também era. 

Agora mudou. É lógico, tem aquelas que ainda seguem, 

principalmente as idosas ainda seguem. Mas é uma Igreja que 

tem um esquema de trabalho, além dessa organização aqui que 

começa: campo; campos que forma Convenção Estadual e 

Convenções Estaduais que forma a Geral. Então o sistema, 

por exemplo, a sede tem o Pastor Presidente, tem Vice, tem 

Secretário, Tesoureiro e é geralmente assim: primeiro vice; 

segundo vice; terceiro vice. Porque é demais o trabalho. 

F.: Um pastor por sede não dá conta. 

Pastor: Não dá conta. Nós aqui temos o Pastor Presidente, 

tem o primeiro vice, o segundo vice e o terceiro vice. 

F.: São três vices? 

Pastor: É. E tem o 1º tesoureiro, o 2º tesoureiro. O 1º 

secretário, o 2º secretário. 

F.: Quantos membros mais ou menos têm aqui em Prudente 

na Sede? 

Pastor: Na Sede ou na grande Prudente? 

F.: Na Sede e depois na grande Prudente. 

Pastor: Na Sede deve ter por volta de 1800, por aí. 

F.: 1800 membros batizados? 

Pastor: É, membros mesmo. Fora Congregados. 

F.: O batismo acontece com que idade? 

Pastor: Não tem idade específica, é só... 

F.: Acima de alguma idade? 

Pastor: Acima de 12 anos...10...depende. 

F.: Por volta dos 10 anos? 

Pastor: Dependendo da confirmação dos pais. No caso de 

uma menina de 10 anos, por exemplo, só se o pai der 

testemunho. Fala...”pode batizar que ela segue certinho, não 

tem vício, não tem nada”. Aí vai e batiza. Mas geralmente a 

gente fala assim...é quando uma pessoa faz uso da razão. Então 
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tem diversas idades. Têm pessoas de 90 anos e se batiza. 

F.: A partir...começa aos 10 anos, o pai chega e... Então na 

Sede o senhor tem 1800 membros batizados? 

Pastor: E o campo inteiro tem por volta de 6 mil. 

F.: Aqui em Prudente? 

Pastor: Prudente e as cidades circunvizinhas aqui, incluindo 

Mirante. 

F.: Até Mirante? 

Pastor: Mirante, Martinópolis, Santo Expedito e Itororó. 

F.: Itororó? 

Pastor: Você quer todas as cidades? 

F.: Sim, pode falar. 

Pastor: Então vai lá: Santo Expedito; Alfredo Marcondes; 

Álvares Machado; Martinópolis; Regente Feijó; Indiana; 

Espigão ( que é de Regente); depois tem Narandiba; 

Pirapozinho; Estrela do Norte; Tarabai; Sandovalina; Mirante; 

Costa machado...tem uma outra cidadezinha lá perto...Cuiabá 

Paulista, que pertence a Mirante, que nesse caso é 

subcongregação, tem isso também. 

F.: Então Espigão é subcongregação? 

Pastor: Não não. Espigão é Congregação. No caso de Cuiabá 

Paulista e Costa machado é subcongregação. Porque é 

Congregação da Congregação de Mirante. 

 

 

Assembleia de Deus coloca-se como sendo uma comunidade protestante, 

segundo os princípios da Reformada Protestante pregada por Martinho Lutero, no 

século 16, contra a Igreja Católica. Crêem que qualquer pessoa pode se dirigir 

diretamente a Deus baseada na morte de Jesus na cruz. Este é um relacionamento 

pessoal e significativo com Jesus. Embora sejamos menos formais em nossa 

adoração a Deus do que muitas denominações protestantes, a Assembleia de Deus 
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se identifica com eles na fundamentação bíblica-doutrinária, com exceção da 

doutrina pentecostal (Hebreus 4.14-16; 6.20; Efésios 2.18). 

A Assembleia de Deus, põe-se como uma Igreja evangélica pentecostal que 

prima pela ortodoxia doutrinária. Tendo a Bíblia como a sua única regra de fé e 

prática, acha-se comprometida com a evangelização do Brasil e do mundo, 

conformando-se plenamente com as reivindicações da Grande Comissão. 

A doutrina que distingue as Assembleias de Deus de outras igrejas, diz 

respeito ao batismo no Espírito Santo. As Assembleias de Deus crêem que o 

batismo no Espírito Santo concede aos crentes vários benefícios como estão 

registrados no Novo Testamento. Estes incluem poder para testemunhar e servir 

aos outros; uma dedicação à obra de Deus; um amor mais intenso por Cristo, sua 

Palavra, e pelos perdidos; e o recebimento de dons espirituais (Atos 1.4,8; 8.15-17). 

As Assembleias de Deus crêem que quando o Espírito Santo é derramado, 

ele enche o crente e este fala em línguas estranhas como aconteceu com os 120 

crentes no Cenáculo, no Dia de Pentecoste. Embora esta convicção pentecostal 

seja distintiva, a Assembleia de Deus não a tem como mais importante do que as 

outras doutrinas (Atos 2.4). 

O seu Credo de Fé realça a salvação pela fé no sacrifício vicário de Cristo, 

a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais e a bendita 

esperança na segunda vinda do Senhor Jesus. Consciente de sua missão, a 

Assembleia de Deus não prevalece do fato de ter, segundo algumas estatísticas, em 

torno de oito milhões de membros. Apesar de sua força e penetração social, optou 

por agir profética e sacerdotalmente. Se por um lado, protesta contra as 

iniqüidades sociais, por outro, não pode descurar de suas responsabilidades 

intercessórias. 

Sendo uma comunidade de fé, serviço e adoração, a Assembleia de Deus 

não pode furtar-se às suas obrigações – proclamar o Evangelho de Cristo e 

promover espiritual, moral e socialmente o povo de Deus. Somente assim, 

estaremos nos firmando, definitivamente, como agência do Reino de Deus. 
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As Assembleias de Deus não se veem quanto “a única Igreja”. Pregam que 

Deus está usando muitos outros para alcançar o mundo para Ele. Nos cenários 

brasileiro e mundial é uma das muitas denominações comprometidas em conduzir 

crianças, adolescentes, jovens e adultos a Cristo. A oração nas Assembleias de 

Deus é que os crentes sejam usados por Deus para ajudar os perdidos e propiciar 

um ambiente onde o Espírito Santo possa realizar sua obra especial na vida dos 

que crêem. 

Neste sentido, as Assembleias de Deus do Ministério do Belém na zona 

urbana de Presidente Prudente é uma denominação que respeita sobretudo as 

demais denominações religiosas. Mais ainda, procura trazer conforto espiritual e 

esperança para os moradores das áreas excluídas social. 

Seus pastores seguem a estrutura da Convenção, sem, portanto, dar espaço 

para que os membros também participem de sua expansão. 
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O livro mundo em descontrole apresenta como foco de estudo algumas 

considerações que nos fazem pensar sobre a temática da globalização a qual é 

pensada em um universo complexo e com rápidas mudanças. 

Desta forma a globalização reestrutura o modo como vivemos 

influenciando nossas vidas desde a escala cotidiana à global. Evidencia-se uma 

perspectiva cosmopolita capaz de tolerar a diversidade cultural e em seu 

paralelo com a democracia a necessidade de encontrar meios para conduzir este 

mundo em descontrole. 

 Assim, para nortear tal discussão o referido autor subdivide o livro em 5 

partes sendo as quais: 

1. Globalização: Segundo Giddens, estamos sendo impelidos rumo 

a uma ordem global em um contexto de transformação, na qual insere toda uma 

discussão. 

Nesses termos, classifica as pessoas em Céticos os quais seriam aqueles 

que apregoam que a economia global não é diferente do que aquela que existiu 

outrora; e em radicais os quais seriam aqueles que acreditam que a 

globalização é real e suas consequências podem ser sentidas em todas as partes. 
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Todavia, considera que esta análise compreende o fenômeno apenas em 

termos econômicos quando na verdade a mesma é um conjunto que enfatiza 

aspectos culturais, políticos e tecnológicos. Acredita assim que a globalização é 

um conjunto complexo de processos evidenciando em diversas escalas embora 

não esteja desenvolvendo equitativamente de maneira homogênea. Para o autor 

temos uma sociedade cosmopolita global. 

2. Risco: Conforme Giddens esta noção aparentemente simples traz 

consigo características fundamentais do mundo em que vivemos mas que 

também pressupõe uma sociedade que tenta romper com o passado. Neste 

sentido, aceitar sua denominação pressupõe o lado negativo e o positivo, ou 

ainda, do mesmo modo, o risco externo e interno. Tão logo ao seu ver seja qual 

for a perspectiva apreende-se um cenário engendrado em uma diversidade que 

impõe situações de risco em suas mais diferentes abordagens e contextos. 

3. Tradição: A representação de relações de vínculo tradicional 

embora configura-se como fruto de um passado distante então a se preservar na 

realidade manifesta-se de momento recente, assim como o próprio termo 

tradição, sendo portanto, uma construção da modernidade, embora exista 

exceções. Denota-se, portanto, que a tradição é dinâmica e ao mesmo tempo 

definidora de verdades sendo contudo necessária ao passo que dá continuidade 

e forma à vida. 

4. Família: Segundo Giddens está em curso uma revolução global 

no modo como pensamos sobre nós mesmos e no modo como formamos laços e 

ligações com os outros. Estas transformações são sob certo aspectos muito 

difíceis e perturbadoras indo muito além das fronteiras dos países de modo a se 

perpetuar como questão fundamental na atual sociedade, mediante os diversos 

conflitos que se colocam frente a necessidade de se estabelecer parâmetros 

adequados e neste sentido pensar se numa democracia emergente, 

principalmente em relação ao ocidente. 

5. Democracia: Para Giddens a democracia é talvez a idéia com 

maior peso de energização do século XX, configurando-se sobre diferentes 

formas e níveis de forma que se desenvolveu plenamente no ocidente no século 

XX, haja vista que antes as ideias democráticas eram em geral contrapostas 
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pelos grupos dominantes e que atualmente tem sido colocado como parte de 

uma estratégia. 

Todavia, isto não significa que os países atingiram a plena 

democratização mesmo porque a de se considerar o paradoxo existente, ou seja, 

a concepção de cada qual. 

Portanto, evidencia-se a necessidade de se fazer a democratização da 

democracia, a qual deve assumir diferentes formas em diferentes países 

conforme suas experiências. Para isso depende de uma vigorosa cultura cívica 

de uma sociedade global de informações, de maneira se apresentar em uma 

comunidade nacional, ou melhor, na sociedade mundial autogestada via mais 

governo. 
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CONTO – A CRIAÇÃO DA VIDA 

 

Por Tulio Barbosa 
 

 

- Quem são vocês moços? – perguntou o velho segurando a lamparina 
na mão e assustado olhava para os dois. 
- Somos seus filhos e partimos para a guerra, por isso nunca mais nos 
vimos. – respondeu o mais velho. 
- Mas vocês não nasceram ainda! – assustou-se o velho. 
- E quando nascermos nos ensinarão pelos lápis, livros e professores 
que devemos pegar em armas e matarmos todos nossos inimigos. – 
frisou o mais moço. 
- Quem são seus inimigos moços? 
- Nos dirão. Apresentarão-nos. Ensinarão-nos e nós aprenderemos. 
Não sabemos quem são, mas nos dirão e seremos a partir da fala 
inimigos de quem quer que seja. 
- E depois? 
- Aprenderemos mais ódio. – responderam os dois moços em uníssono. 
- E depois? Digam-me? 
- Aprenderemos mais ódio ainda. – responderam os dois moços em 
uníssono. 
- Quando nascerão meus jovens? 
- Quando o senhor, nosso pai, resolver se lembrar dos ensinamentos da 
escola, dos ensinamentos da igreja e das conversas do nosso avô. 
Depois de lembrar-se de tudo sentirá o ódio necessário para sermos 
paridos.
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