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Epígrafe 
 
 

O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O 
SENHOR é a força da minha vida; de quem me recearei?  Salmos 27:1. 
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1. Introdução 

 
1.1. Apresentação  

Apresentamos o presente Programa de Intervenção Social intitulado 
Lições de Habilidades para Viver,   que se constitui num instrumento  a ser 
utilizado por Obreiros,  Educadores e Profissionais da Saúde  para promover o 
ajustamento individual  e a inclusão social de pessoas que se encontram na 
margem de risco para o desvio social. 
 

O referido programa se utiliza das variáveis cognitivas - motivacionais 
que representam forças operantes da Cognição Social, constituindo-se tanto 
numa abordagem clínica quanto na pratica educativa, centrada na promoção da 
saúde e  no ajustamento pessoal, visando a formação e a emancipação social da 
pessoa em desenvolvimento. 
 

Aportado nas concepções fenomenológicas que otimizam  a natureza 
humana, o Programa de Intervenção Social  “Habilidades para Viver”, credita 
ao homem a capacidade latente e manifesta para um crescimento sadio, para 
uma socialização adequada aos valores  até que alcance a maturidade suficiente 
para a sua formação e  autonomia social. Com base Teológica no contexto 
Bíblico, o autor otimiza a natureza humana entendendo que criado à imagem e 
semelhança de Deus, a natureza humana é essencialmente boa, com tendências 
naturais para um crescimento sadio, para uma socialização que possibilita sua 
inclusão social; um ajustamento que lhe outorga ajustamento da personalidade e 
emancipação social como senhor de sua história.  

 
O desvio social é adquirido em decorrência de uma sociedade 

desorganizada, que promove a concentração de renda e a exclusão social. 
Apresentada inicialmente pelos antigos conceitos de Durkheim (l897) e Merton 
(l938), os referidos estudiosos definem o termo “Anomia”, como a falta de 
normas que regulam as relações sociais.  Nessa perspectiva a estrutura  sócio-
cultural  é o agente que fornece o referencial das metas e aspirações individuais, 
ou como elementos responsáveis pela regulação de medidas e normas pessoais. 
Diante das situações anômicas de desestruturação social,  o indivíduo passa a 
agir sob diferentes formas de anormalidades, e uma dessas formas desajustadas é 
a  rebelião, a violência, a criminalidade de onde decorre o desvio social.  

 
A  Teoria da Anomia Social,  pressupõe uma incongruência entre a 

estrutura cultural e a estrutura social, o que caracteriza uma sociedade 
desestruturada e desorganizada, tendo como vítima principal o indivíduo, que 
inadaptado,  desamparado e desassistido  passa a desenvolver certos tipos de 
condutas antissociais, como mecanismo de defesa, mas materializado pela   
violência e condutas contra as normas sociais, e desenvolvendo os valores 
próprios  da cultura anômica.   

 
  O Programa prevê a aplicação das sessões que fortaleça áreas 
vitais do desenvolvimento humano, focadas nas potencialidades cognitivas, 
inicialmente em nível de prevenção prestando informações sobre o uso e a 
dependência das drogas; apresenta também as principais competências 



9 
 

individuais que representam habilidades que potencializam o desenvolvimento 
pessoal, como a auto-estima; as tomada de decisões; a persuasão e o pensamento 
independente;  o controle emocional; as habilidades de comunicação; as  
habilidades sociais, a assertividade e as atividades ocupacionais. 
 
1.2. Justificativa 

Segundo dados da OMS, 10% da população mundial é constituído por 
pessoas que nascem com algum tipo de deficiência. Independente dessa 
estatística assustadora, se observa que nos países sub-desenvolvidos, a qualidade 
de vida é extremamente comprometida, cuja população vive completamente 
assolada pelos problemas sócio-demográficos que incluem a miséria,  a  fome e 
o estado de extrema pobreza.  
 

Pesquisas ainda nos revelam que tanto em países asiáticos, quanto nos 
países africanos e nos países sub-desenvolvidos da América Latina, há um 
enorme desafio de se efetivar programas sócio-educativos de inclusão social 
dessa população marginal. 
 

 Diante desse cenário aterrador, surgem os problemas relacionados ao 
subdesenvolvimento social, como o analfabetismo, o subdesenvolvimento físico, 
e os déficits no desenvolvimento cognitivo, que acarretam uma série de 
dificuldades para a formação e a autonomia social dessas pessoas, que não 
alcançaram a maturação e a maturidade suficiente para gerirem suas  próprias  
vida. 
 

Governos populistas dos Países Africanos, da India e da América Latina 
onde grassa a pobreza, a miséria e a fome que aniquilam populações em massa, 
vem adotando algumas medidas filantrópicas, mas paliativas que não tratam os 
problemas em suas raízes. Entendemos que o ciclo gerador desses problemas  é 
de natureza política, e que sustentam determinados modelos sócio-econômicos  
que  se mantém na hegemonia no Planeta, contribuindo  assim  para o acúmulo 
das riquezas nas mãos de uma minoria, e a promoção das injustiças sociais, 
apontadas pelos sociólogos como os agentes dessa desigualdade. 

 
A maioria absoluta dos sujeitos da nossa amostra e que constituem no 

público alvo em quem se aplica esse Programa, residem nas chamadas zonas 
vermelhas ou áreas de riscos onde predomina a violência e a criminalidade, e 
que segundo estudos sociológicos se constituem numa ecologia do crime, ou 
ambiente de sub-cultura. Cohen (l955), Matza, Sykes (l961), foram os primeiros 
a desenvolver as chamadas Teorias Sub-Culturais, e nas quais afirmam que,   há 
uma predisposição dos indivíduos que possuem as mesmas motivações de 
problemas similares, e que pertencem à mesma estrutura social, de se unirem e 
de se agruparem, formando a chamada sub-cultura, onde as crenças, e os 
sistemas de valores são revelados com características antissociais. Alguns 
aspectos devem ser observados nesse contexto sub-cultural: O que determina 
esse ambiente são as precárias condições de sobrevivência social, que lhes 
impõe um limite de recursos de nivelamento social  com relação a outros grupos 
sociais mais privilegiados dentro da sociedade;  Em decorrência desse 
empobrecimento de recursos, a conduta coletiva do grupo se manifesta de forma 
incongruente e exacerbada em forma de conduta desviada  dos padrões de 
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normalidade;  As características sintomáticas mais reveladas no ambiente de 
sub-cultura são  a desagregação da família, a desarmonia das relações 
interpessoais, o baixo índice de conduta moral, o baixo nível de escolaridade, e 
além dos valores individuais darem mais ênfase a um estilo de vida  hedonista e  
de desapego social.   

 
 No que tange a perspectiva de vida futura, os interesses motivacionais 

se voltam muito mais para o presente, no  que se limita somente ao aqui e agora, 
com metas objetivas para se atender de imediato aquilo que é mais necessário, 
principalmente as necessidades pessoais de equilíbrio sócio-financeiro, e a visão 
do  futuro  é caracterizada  pelo ceticismo e  pela  indiferença  social.   Com 
referencia à conduta, a sub-cultura delinqüente surge como uma forma de reação 
grupal a uma estrutura social não integradora, e nesse aspecto, esse ambiente se 
apresenta como uma solução integrativa para certos problemas comuns para o 
agrupamento de indivíduos socialmente marginalizados.  
 

Na concepção de Wheeler (1968), a sub-cultura delinqüente 
representa a adoção a um foco de valores e crenças comuns, cujas características 
básicas é o desvio social.  Cloward e Ohlin (1960), acrescentam nessa teoria que, 
a sub-cultura deliquencial tem sua fonte na frustração experimentado pelos 
sujeitos de classe baixa, ante aos desejos de conseguirem certos valores da classe 
média-alta, principalmente quanto ao status econômico. Segundo Cloward e 
Ohlin (1960), existem 3 tipos diferentes de sub-cultura: a) A sub-cultura 
antagônica -  que se predispõe a prática da  violência e da agressividade para se 
obter  status e posição social; A sub-cultura Criminal, que pretendem obter 
benefícios econômicos pôr meios ilícitos; A sub-cultura Marginal - cujos 
sujeitos buscam experiências esotéricas ou prazeres excitantes, como o  
hedonismo para justificar suas necessidades de auto-afirmação ou de sentido 
direcional de vida. Nas concepções de Cloward e Ohlin (1960), se considera 
alguns elementos bem presentes no ambiente da  sub-cultura marginal: a questão 
da violência  e do crime delinquencial  envolvidos na conduta, e o 
desvirtuamento em algumas variáveis da personalidade, como o desequilíbrio 
emocional, a carência afetiva e da auto-estima. Diante dos citados estudos 
sociológicos, justificamos a necessidade da aplicação do presente Programa de 
Intervenção Social,   como um desafio para se promover a inclusão social e as 
habilidades de vida. 
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2. METODOLOGIA DO PROGRAMA 
 
2.1. Descrição do Programa 
               

                O programa que ora descrevemos constitui uma aproximação à promoção da 
saúde que se centra nos principais fatores psicológicos e sociais que propiciam o 
enfrentamento à iniciação no consumo de drogas e a conduta antisocial, sendo  o 
resultado da ampliação e adaptação para nosso país de um dos programas de 
prevenção de drogas melhor desenhados e avaliados no âmbito anglosaxão, o 
“Programa de Treinamento em Habilidades de Vida”, desenvolvido na Universidade 
de Cornell de Nova York, desenvolvido  por J. G. Botvin , e adaptado e avaliado pela 
Universidade de Santiago de Compostela na Espanha, com fundamentação teórica 
embasada na Tese de Doutorado: Padrões de Valores e Espectativas de Futuro dos 

Menores Marginalizados em Manaus (TAVARES FILHO, 1998).  
 
            Durante as três últimas décadas se tem realizado uma grande quantidade de 

intervenções destinadas à prevenir o consumo de drogas e se tem feito estudos de 
avaliação sérios sobre estas intervenções. Por isso consideramos que a melhor 
estratégia na hora de desenhar um programa de prevenção não era reinventar nada 
novo,  mas proceder a revisão das experiências já existentes, selecionar algumas que já 
tenha provado sua eficácia em outro contexto e adaptá-la às necessidades concretas da 
população brasileira. 

 
A  revisão dos programas de prevenção existentes, nos levou a selecionar o 

Programa de “Práticas Educativas em Habilidades de Vida”,  como ponto de partida de 
nosso trabalho. Este programa tem tido uma ampla difusão na Espanha , com o 
patrocínio  do Ministério de Educação e Cultura desse país , avaliado e adaptado por 
Luengo, Fraguela, Garra, Thomé Tavares,  Romero y López, 1998). Na  seleção deste 
programa também influenciaram outras considerações tais como: ser uma intervenção 
desenhada para a população sobre a qual pretendíamos trabalhar cujo público alvo é 
constituído por adolescentes e jovens que se encontram nas áreas de riscos junto aos 
morros e favelas dos grandes centros urbanos;  estar planejada para ser aplicada 
integralmente dentro da escola, de Centros Comunitários e em Igrejas, levando-se em 
conta o ambiente de estrema violência, e estatisticamente comprovada  onde predomina 
os maiores índices de condutas antissociais.  Originalmente o programa desenvolvido 
por Botvin se orientou acerca da prevenção do consumo de tabaco e mais tarde, foi 
ampliado agregando materiais relacionados com o consumo de álcool e maconha. 
Considerando que o consumo de drogas aparece relacionado com outros  tipos  de 
condutas antissociais, o presente Programa inclui entre seus objetivos a prevenção de 
outras condutas, dando direcionalidade para a formação de atitudes focadas em crenças 
e valores que conscientizem a inclusão e a integração social, independente da vivência 
nas comunidades de sub-cultura. 

 
Levando em conta que um estágio de Pós-Doutoramento obedece aos crivos dos 

estudos e pesquisas do Programa de Doutorado, seguimos à risco todos os produtos que 
se originaram em nossa Tese de Doutorado intitulado em “Padrões de Valores e 

Expectativas de Futuro dos Menores Marginalizados em Manaus” (1998), aprovada 
“Cum Lauder”, em 05 de novembro de 1998, na Universidade de Santiago de 
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Compostela, na Espanha. Com isso decidimos em nosso Estágio de Pós-Doutorado 
concluído em 2014 na Universidade Católica de Petrópolis, transformar tanto os estudos 
quanto à Pesquisa da referida Tese em nosso Estágio Pós-Doctor, levando em conta que 
a Pesquisa da referida Tese delinea um Sistema de Valores dos Jovens e Adolescentes 
infratores; que o ambiente de sub-cultura se constitui na ecologia da violência e da 
conduta anti-social; e que tanto os valores finais quanto os valores instrumentais 
possuem suas raízes na Psicologia da Cognição Social. Nessa perspectiva, construímos 
o presente Programa de Intervenção Social embasado nas Habilidades para Viver, 
transformando as teorias em prática, que trarão resultados magníficos para a inclusão 
social quanto no aperfeiçoamento e reconstrução do homem. 

 
 

2.2. Conteúdo do Programa 
 Em seu conjunto, o programa consta de doze  (12) unidades, desenhadas para 
serem aplicadas ao longo de 12 (doze)  sessões em ministrações  de duas  horas cada 
sessão, ainda dependendo do estilo do trabalho do professor, a participação do alunado e 
outros fatores contextuais, certas unidades podem requerer alguma sessão adicional.  
Continuando, apresentamos a estrutura geral do programa: seus componentes, a 
unidades incluídas a cada uma delas e o número de sessões propostas para cada unidade, 
perspassando a um total de 24  horas.  
 
                Componente  

Unidade 
       
         SESSÕES  

1 Informação Tabaco. 2 horas 
2  Álcool. 2 horas 
3  Outras Drogas 2 horas 
4 Auto Estima Auto Estima 2 horas 
5 Tomada de Decisões Tomada de Decisões 2 horas 
6  Persuasão e Pensamento Independente. 2 horas 
7 Controle Emocional Controle Emocional 2 horas 
8 Habilidades Sociais Habilidades de Comunicação 2 horas 
9  Habilidades Sociais 2 horas 
10  Assertividade 2 horas 
11 Tolerancia e Cooperação Tolerância e Cooperação 2 horas 
12 Ocupação Atividades Ocupacionais. 2 horas 

   
             Para cada unidade , se indicam um objetivo geral e uma série de objetivos 
específicos. Estes servem de guia para o desenvolvimento da unidade , e dentro deles se 
vão desenvolvendo as distintas atividades  propostas. Em muitas  unidades se sugerem 
também exercícios para casa que,  em alguns casos , servem para introduzir os temas da 
seguinte sessão e , em outros, tratam conteúdos relativos a unidade anterior.  
 
2.3. Componentes do Programa 

Conceitualmente o programa pode ser dividido em sete (7)  componentes: 
 

2.3.1. Um Componente Informativo – com explicações científicas sobre o 
teor das drogas como o tabaco, o álcool e outras drogas, com 
explicações minuciosas acerca de sua classificação; seu teor químico; 
seus efeitos físicos, psíquicos, orgânicos e sociais na vida do homem; 
além de outras comorbidades em decorrência de seu uso e 
dependência. 
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2.3.2. Um componente centrado na Afetividade -  em que se examina o 

conceito de auto-imagem, sua formação e sua relevância para a 
conduta. Também, se sistematizam uma série de passos úteis para 
chegar a se alcançar as metas desejadas e se pede aos alunos que 
desejam e ponham em uso  um projeto pessoal de autosuperação. 

 
2.3.3. Um componente centrado na Cognição Social -  integrado por 

outras três unidades e dirigido a potencializar o desenvolvimento de 
um pensamento crítico e a proporcionar habilidades de tomada de 
decisões. Na primeira delas se ensina e se pratica um procedimento 
racional para tomar decisões, embora que nos outros dois se aborda o 
papel que desempenham nas próprias decisões a pressão de outras 
pessoas e a publicidade. 

 
2.3.4. Um componente centrado nas Emoções – em que se examina o que 

são as emoções (prestando especial atenção  a ansiedade e a ira), e se 
ensinam algumas técnicas para afrontá-las adequadamente. 

 
2.3.5. Um componente centrado na Motivação – em que se trabalha a 

importância de reconhecer e respeitar o valor das diferenças e se 
discute a importância do trabalho cooperativo dirigido a promover 
atitudes de inclusão social. 

 
2.3.6. Um componente centrado nas ações de Conduta – em que se 

trabalha a importância de reconhecer e respeitar o valor das diferenças 
e se discute a importância do trabalho cooperativo dirigido a 
promover atitudes prossociais. 

 
2.3.7. Um componente Teológico Bíblico – Aplicado em todas as Sessões, 

considerando a necessidade da aquisição dos valores éticos e morais 
como medidas preventivas e interventivas para a aquisição  de atitudes 
altruístas socialmente aceitáveis. 

 

2.4. Foco da Perda da Qualidade de Vida nas Comunidades carentes. 
A pobreza é, em geral, associada à degradação ambiental. Os seres 

humanos, sobretudo os pobres, são muitas vezes vistos como empecilhos à 
preservação. Entretanto, uma população pobre, apesar de causar degradação, 
acaba por ser “mais ecológica”, do que outras classes, pois quase não consome 
recursos e vive, em grande parte, de resíduos que são reutilizados ou reciclados. 
Cumpre ressaltar que não é a pobreza a responsável pela má qualidade ambiental, 

 
“ Pessoas não deterioram o ambiente porque são ignorantes 

ou membros de uma sub-raça, mas sim porque ou sofrem ou se 
beneficiam de forças econômicas, sociais, políticas e institucionais”. 
(INEP, 1992), 

 
Segundos dados da Pesquisa “Educação Ambiental e Qualidade de 

Vida na Favela (Tavares Filho, 2008). verificou-se  questões de natureza sócio-
demográfica e que implicam na qualidade de vida  das populações marginais e que 
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habitam em áreas periféricas, em bairros de pobreza, nos centros urbanos. A 
Pesquisa com a aquiescência da UFF/CNPQ constatou os sérios problemas que 
afetam a qualidade de vida da população das favelas, em que se constata total 
ausência do Estado nesses territórios da violência, onde o Estado perdulário, é 
quem violenta esses moradores de seus direitos a qualidade de vida, com 
implicações seriíssimas nas áreas de saúde, da falta de saneamento básico, e das 
condições básicas para a sobrevivência física e social. Nessa Pesquisa realizada na 
Comunidade do Jorge Turco, zona norte da Cidade do Rio de Janeiro, verificou-se 
que a maioria das crianças se encontram sem estudar; grande soma dos que 
participaram da pesquisa são analfabetos; Não tem uma profissão: Grande parte 
dessa população não tem atividades de lazer; A maioria absoluta são 
freqüentadores de Igrejas Evangélicas; Na maioria das casas há falta dágua; Nas 
casas não há coleta de lixos; A maioria não lêem  Jornal; Não saem de férias; Não 
conhecem os pontos turísticos de Manaus; Em casos de doenças se utilizam de 
medicação caseira; A maioria absoluta se encontra desempregada; Não ganham o 
suficiente para sobreviver; Em suas residências não há água filtrada; Os 
moradores não tem plano de saúde; Mas afirmam que em casa possuem qualidade 
de vida. 

 
2.5. Objetivo precípuo do Programa. 

2.5.1. Objetivo  
Tornar consciente em cada pessoa o conhecimento acerca de suas 
potencialidades físicas, mentais, sociais e espirituais, tornando evidente 
sua auto-estima e as condições necessárias para o seu crescimento 
normal, sua socialização sadia, incentivando e direcionando a sua 
formação para a emancipação social e espiritual. 
 

 
2.6. Diretrizes Didáticas Pedagógicas para aplicação do Programa 

2.6.1. Clientela a que se destina 
               Preferencialmente, o Programa se destina a pessoas vitimadas 
pela miséria e pela pobreza, socialmente excluída pelo Estado, e que se 
encontram em péssimas condições de sobrevivência. Desenhamos o 
perfil dessas pessoas, na faixa etária entre 12 a 35 anos, diagnosticada 
com doenças físicas, com transtornos neurológicos, psiquiátricos e 
comportamentais.  

 
2.6.2.  Aplicação Transversal 

O presente Programa pode ser aplicado em parceria com Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação; em Igrejas; Centros de 
Recuperação;  Presídios Estaduais e Federais;  e em Instituições que 
trabalham com promoção de saúde e inclusão social. 
 

 
 
 
2.6.3. Periodicidade  da Sessões 
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              O programa tem sido desenhado para ser aplicado de forma 
integral e na ordem proposta por um único ministrador  em uma ou duas 
sessões por semana,  ou de forma mais intensiva, se   contarmos com a 
colaboração de vários ministradores.  No caso  de ser aplicado por um 
único ministrador, a sugestão  é que  o mesmo seja o regente do curso.  
 

 

2.6.4.  O Papel  do  Ministrador 
Os ministradores   tem um papel dobrado na hora de aplicar o 

programa: Explanar conceitualmente cada habilidade para viver; criar 
dinâmica de Grupo que contextualize a utilização das referidas 
habilidades; abrir uma ampla discussão sobre o significado dessas   
habilidades; facilitar a compreensão sobre os resultados da utilização do 
tema abordado; facilitar a discussão dos temas relevantes que se tratam 
nas distintas unidades;  promover a aquisição de habilidades pessoais e 
sociais específicas. 
 

2.6.5. Orientação didática do Programa 
                O material que se compila neste manual conduz por si mesmo a  

uma apresentação didática do tema a abordar.  Nas primeiras sessões o 
professor, tem que atuar como facilitador para guiar as discussões e a 
aquisição dos conhecimentos. Todavia existem outras sessões que são 
mais eficazes em que os professores funcionem mais como treinadores 
do que como professores. Isto ocorre especialmente nas unidades 
referentes ao Controle Emocional, a Tomada de Decisões , as 
Habilidades Sociais e a Assertividade , onde provavelmente encontrem 
melhores resultados  se utilizamos uma combinação de instrução, 
demonstração, prática, retroalimentação e reforço social.  

  
Instrução: Consiste em enfatizar a importância da habilidade a que nos 
estamos referindo, assim como aqueles aspectos de especial relevância 
para sua aquisição. 
 
Demonstração: Meio pela qual se apresenta aos alunos um modelo 
eficaz de como se deve desenvolver tal habilidade. Esta execução pode 
ocorrer a cargo do professor, mas o ideal é que seja um companheiro 
dos alunos que a realize. A esta estratégia se denomina "modelar". 
 
Prática: Com ela se pretende que os alunos ensaiem a habilidade  
treinada. Uma forma fácil de fazê-lo é pedir aos alunos que representem 
situações.  
 

 
2.6.6.  Retroalimentação e reforço social:  

                    Este processo consiste em dar informação aos  alunos sobre 
a habilidade realizada. É muito importante priorizar o reforço dos 
aspectos positivos dessa execução, antes de criticar o negativo, para 
assim conseguir uma motivação positiva face a participação. Como 
parte do programa , os estudantes participam de um "Projeto de 
Aperfeiçoamento Pessoal”. Este projeto constitui uma oportunidade de 
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trabalhar a longo do programa no ajustamento de alguma habilidade ou 
conduta pessoal específica. Aos estudantes se pedirá que dividam um 
objetivo global que se tenha proposto em uma série de submetas 
semanais, de forma que podem ir moldando gradualmente sua própria 
conduta e avaliando seus processos semanais. Alguns alunos talvez 
necessitem ajuda na hora de selecionar uma meta realista que possa ser 
alcançada e avaliada. Na medida do possível, os professores deverão 
estar atentos para controlar o processo que cada aluno experimenta 
semanalmente.  
 

2.6.7.  Princípios gerais: 
               Independente das técnicas que se utilizem em cada uma das 
sessões,  os seguintes princípios gerais são úteis aos professores que 
têm aplicado este programa: Estimular a discussão ativa entre os alunos. 
Dirigir os debates para assegurar que os pontos principais  sejam  
tratados e toda a informação errônea corrigida. Animar e reforçar 
positivamente os estudantes para participar de todas as atividades. 
Sempre que possível , tratar as questões  ou problemas sugeridos pelos  
alunos. Motivar a participação dos alunos. 

 
 2.6.8.  Regras  básicas: 

             Geralmente é uma boa idéia estabelecer uma regras básicas 
explícitas em todas as classes do programa que se diferenciam de outras 
classes tradicionais. As seguintes normas básicas  têm sido utilizadas 
nos estudos de avaliação:   a  todos se deve dar a oportunidade de 
participar. Falar com cada um. Ainda pode ser melhor permitir que os 
alunos intervenham livremente quando têm algo a dizer , algumas vezes 
, sobretudo em turmas grandes , é necessário dizer que levantem a mão 
para evitar que falem todos ao mesmo tempo. Todos são livres para 
expressar suas opiniões ou participar das atividades da turma sem estar 
sujeitos a críticas. Ninguém deve ser obrigado a participar se realmente 
não quer , ainda que todo  mundo seja motivado a fazê-lo. Tudo que se 
trate na turma deve ser confidencial.    Estas  regras podem não ser 
adequadas a  todas as condições. Poderão se  modificadas para adequar-
se as situações particulares. 

 
 

2.7. A Lógica Cognitiva do Programa 
                  Por empatia, nos colocando no lugar do sujeito participante deste 
Programa,  observamos  que o mesmo segue a uma ordem lógica de informação 
sequencial, transmitindo informações, promovendo esclarecimentos e novos 
conhecimentos, rompendo com a ignorância e o estado de letargia e acomodação. 
O Programa com as suas variáveis cognitivas abre a consciência individual com 
novos conceitos, novos valores que promovem o protagonismo da pessoa tornar-
se senhor de sua história, rompendo com as barreiras e a dependência que lhe 
oprime e lhe escraviza.  
 

Inicialmente, prestamos esclarecimentos sobre a dependência química 
do cigarro, do álcool e de outras drogas e de seus efeitos devastadores na mente, 
no físico e na vida social; ao focalizarmos a Auto-Estima, trabalhamos no sentido 
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de motivar a pessoa a reconhecer seus valores e a tornar prático suas 
potencialidades próprias de sua natureza herdada por Deus; ao focalizarmos as 
Tomadas de Decisões, criamos condições para que as pessoas evitem tomar 
decisões impulsivas e precipitadas que podem comprometer sua jornada social, 
afetiva e profissional; ao esclarecermos sobre A Persuasão e o Pensamento 
Independente, preventivamente estamos alertando sobre os perigos das 
influências negativas e manipuladores de pessoas que são mal exemplos; das 
Mídias Informacionais, principalmente os Programas de Televisão e a má 
companhia de pessoas que nunca serão referências de altruísmo, e que podem 
conduzir para as práticas do desvio social. Enfatizamos que o Pensamento 
Independente é a melhor medida para se obter autonomia no que se relaciona as 
escolhas sábias e seguras. Ao focalizarmos a habilidade do Controle  Emocional, 
estamos dando ênfase ao equilíbrio e maturidade para que as pessoas saibam 
administrar as crises, e que sejam fortes para administrarem as tensões, as 
pressões sociais que geralmente provocam abatimento, pensamentos negativos, 
depressão, medo e angústia; ao enfatizarmos acerca da aquisição das Habilidades 
de Comunicação e de Relacionamentos Humanos, naturalmente, o nível de 
socialização nas Comunidades  Sub-Culturais  impõe a aquisição de uma 
linguagem inadequada para os padrões comuns, consistindo até em palavrões que 
agridem e comprometem o bom relacionamento interpessoal e em grupos. O 
Programa em si orienta acerca da elegância no ato de falar, corrigindo suas 
distorções, e orientando a ética da comunicação que facilita a socialização. Ao 
apresentarmos as Habilidades Sociais como parte do Programa, pensamos na 
necessidade da vida relacional  com outras pessoas para efeito de inclusão e de 
integração social, em que apresentamos as boas maneiras, as atitudes altruístas, o 
respeito pelo outro, e a preservação da ética e dos direitos humanos. Dentre as 
habilidades sociais, apresentamos a Assertividade, que  está relacionada com o 
pensamento positivo e proatividade, alguém que assume as rédeas da sua vida. 
Assertividade não significa que uma pessoa está certa ou errada, mas indica que a 
pessoa anuncia e defende as suas ideias com vigor e respeito pelo ouvinte. 
Tolerância e Cooperação, trata-se de uma das habilidades mais significativas 
para o bom convívio entre as pessoas. Significa reconhecer o valor das diferenças 
e o que estas podem oportunizar mediante a cooperação. A Tolerancia nos 
capacita para vivermos harmoniosamente entre as pessoas e grupos sociais, 
trabalhando de forma cooperativa, considerando a necessidade de mantermos 
nossa cidadania, mas respeito o espaço e o direito dos outros. E finalmente 
apresentamos a última Habilidade para Viver relacionado com as Atividades 
Ocupacionais.,  considerada como um dos principais fatores responsáveis pelas 
mais diversas áreas do  desenvolvimento humano. Trata-se de uma abordagem 
multidisciplinar por envolver profissionais das mais diversas áreas científicas, e o 
seu incentivo é fator de promoção de saúde física, emocional e psíquica. A 
atividade ocupacional ajuda a romper com o tédio e o sentido de inutilidade, e 
transforma a pessoa num ser integrante do meio social através da ocupação e da 
vida  produtiva. Num sentido paradoxal, a ociosidade em nada contribui e 
predispõe aos maus pensamentos e a determinadas patologias mentais. 

 
Nessa lógica, com o desenvolvimento das habilidades cognitivas e 

motivacionais, podemos despertas a consciência para novos conceitos e novos 
valores, que de um modo terapêutico e educativo, possibilita a integração da 
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personalidade, a promoção da saúde física, mental e emocional, viabilizando às 
pessoas a reconstrução do self num processo irreversível de tornar-se pessoa. 
 
 

2.8. A Relevância Social do Programa. 
Conforme temos planejado sobre a escolha do lócus de aplicação 

desse Programa de Intervenção intitulado em Habilidades para Viver, e traçando 
o perfil do nosso público alvo, esperamos  obter como resultados de relevância 
social, que os participantes desse Projeto consigam a obtenção das Habilidades 
para viver nos seguintes aspectos: 
 
a) Formação de vínculos saudáveis;  
b) Aumento da auto-estima;  
c) Melhoria da qualidade de vida de relacionamento familiar; 
d) Redução da ociosidade; 
e) Crescimento  das potencialidades individuais; 
f) Mudança de qualidade de vida  biopsicossocial; 
g) Aprendizado e esclarecimento em diversas modalidades sócio-          

educativas; 
h)  Interação Social;; 
i) Interesse cultural. 
j) Aumento da autonomia e auto-estima. 
k)  Integração grupal; 
l) Capacitação das habilidades individuais; 
m)  Melhoria na qualidade de vida social ; 
n) Esclarecimento através de prevenção contra todo tipo de drogas, envolvendo 

alcoolismo e consumo de tabaco (cigarro); 
o)  Aquisição de estilo de vida saudável, com amplo ajustamento individual na 

auto-estima, tomada de decisões, controle emocional, aquisição de 
habilidades sociais e de comunicação, assertividade, e hábitos saudáveis 
através de atividades ocupacionais, e controle sobre as influências negativas 
da mídia informacional. 

p) Integração da personalidade com a aquisição de novas habilidades para 
viver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Conteúdo do Programa 
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1ª Sessão 
CIGARRO 

 
OBJETIVO  GERAL: 

• Proporcionar informações para distinguir  as falsas concepções sobre o que é 
realmente certo sobre o tabaco (cigarro), e seus efeitos devastadores no 
organismo.  

     

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS:  
� Discutir as razões que as pessoas têm para fumar ou para não fumar. 
� Reconhecer que só fumam uma minoria e cada vez menos  pessoas o fazem. 
� Descrever o processo de converter-se em fumante. 
� Observar o que sucede no organismo ao fumar um cigarro. 
� Examinar como o tabaco afeta a taxa cardíaca e o tremor das mãos. 
� Conhecer os efeitos  imediatos e a largo prazo do consumo de tabaco. 

   
 
INTRODUÇÃO 

O propósito desta Sessão é de fornecer uma informação eficaz acerca do 
consumo do tabaco à partir de uma discussão sobre as reais motivações que estão na 
base do início do consumo dessa droga, e se analisará o processo pelo qual uma pessoa 
se converte em fumante, na oportunidade em que se realizará experiência práticas para 
que se torne público os efeitos desta droga no organismo. Há um fato que convém ser 
esclarecido que, por ser uma droga legalmente liberada, suas implicações quanto ao 
prejuízo orgânico se mantém no mesmo nível das drogas proibidas e criminalizadas. 
Vale salientar sobre a propaganda e a industrialização do cigarro que vem 
enriquecendo empresários e homens de negócios, em detrimento ao prejuízo e ao óbito 
de milhões e milhões de pessoas no decorrer da história, de todos os gêneros e etnias. 
Na realidade, os fumantes se utilizam do fumo como um mecanismo de defesa para se 
livrarem da ansiedade, de sentimentos de angústia, e para manterem o pseudo 
equilíbrio emocional. 

 
Componente Teológico Bíblico 
 A Bíblica como a Palavra de Deus categoricamente nos declara  que o 
nosso corpo é o seu tabernáculo. Entendendo claramente que esse tabernáculo é 
temporário, e tem tempo curto de existência na vida terrena, e que pouco a 
pouco se envelhece,  vale a pena seguirmos seus conselhos sobre os cuidados 
primários para preservamos a saúde do nosso corpo. 
 
 No presente estudos podemos comprovar científicamente que o uso e a 
dependência de tabaco através de cigarros e cachimbos, pouco a pouco vai 
deformando o nosso aspecto físico; vai deteriorando o nosso pulmão, além de 
outras complicações cardio-respiratórias e circulatórias. 
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 A dependência química da dependência do TABACO, surge em 
decorrência do acúmulo de ansiedade. E nesse caso, o uso do Cigarro surge 
como um mecanismo de defesa para o alívio dessas tensões adquiridas de forma 
psicossomática. Nesse sentido, a dependência química do uso do Tabaco se trata 
de uma guerra espiritual que se trava em nossa mente, pois conscientemente bem 
sabemos que o tabaco compromete os pulmões e na maioria dos casos do Câncer 
tem sido diagnosticado através do uso abusivo do cigarro, que não há como 
negar que se trata de um vício perigoso e danino à nossa saúde física e espiritual. 
  
 Nesse contexto, a Palavra de Deus também atua como prevenção contra 
as doenças mortais, e com orientações médicas Ela nos previne sobre a aquisição 
da saúde para o corpo, como afirma o Apóstolo Paulo em I Cor. 3:16,17. "Não 
sabei vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se 
alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o templo de Deus, 
que sois vós é santo" (1 Co 3.16, 17).  Se somos templo de Deus, precisamos 
cuidar da saúde do corpo. 
 
a - Na aparência - A nossa aparência reflete como estamos interiormente, isto é, 
a saúde da alma. Se andamos relaxadamente, de qualquer jeito, estamos 
desprezando o que Deus criou de uma maneira muito linda. Portanto, o nosso 
vestir deve ser nobre, decente, discreto, isento de sedução. Não é preciso viver 
comprando roupas para mostrar que se veste bem, mas saber vestir o que tem, 
com elegância, combinando as peças e estar sempre limpas e cuidadas. Também 
precisamos fugir da aparência do mal, não usando roupas que despertem a 
sensualidade, cuidando para que o outro não peque (lascívia) 
 
b - Na higiene corporal - Cuidar da higiene do corpo, tomando banho 
diariamente, manter os cabelos limpos e tratados, escovar sistematicamente os 
dentes evitando assim o mal hálito. São hábitos externos que demonstram zelo 
pelo Templo de Deus e também um excelente testemunho como cristão. 
 
c - No combate a obesidade - Precisamos entender que todo peso acima do 
proporcional ao nosso biotipo nos causa desconforto, cansaço, aumento da 
pressão arterial e aceleração cardíaca, o que pode acarretar partida para 
eternidade fora do tempo. É necessário recuperar a auto-estima, vencer os 
complexos, os traumas, para que o nosso corpo reflita a glória de Deus. Vejamos 
o que o Ap. Paulo escreveu em 1 Ts 5.23: "E o mesmo Deus de paz vos 
santifique em tudo; e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados 
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo". 
 
3 - Ser exemplo em tudo 
Como filhos de Deus devemos espelhar a sua glória, sendo Seus imitadores. - 
"Sede pois imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em amor, como 
também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e 
sacrifício a Deus, em cheiro suave" (Ef 5.1, 2).  Fugir das obras da carne (Gl 
5.19-21). 
 
 
 
4 - Ser santos 
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"Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a 
vossa maneira de viver; porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou 
santo" (1 Pe 1.15, 16). 
a - Com unidade de Espírito - (Ef 1.3, 4) 
b - Em todo o nosso viver (1 Pe 1.15, 16) 
c - Tendo os nossos corpos em sacrifício (Rm 12.1) 
d - Tendo o Fruto do Espírito (Gl 5.22) 

 
Esperamos assim que, o presente Programa de Intervenção Social,  seja um 

instrumento nas mãos de Deus para lhe proporcionar cura e libertação, conforme desejo 
do Senhor Jesus em João 8:32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” 

 
Reconhecer  que  os fumantes não  são  a  maioria 

 
ATIVIDADE: 
 Peça a turma que  conteste as seguintes perguntas: 
•   Quantas pessoas crês que fumam? 

Realize no quadro com percentuais as respostas dos alunos e anote os 
resultados. Dê a cifras corretas. 
� Percentagem de rapazes fumantes (  15-  18 anos ) : 15,3%  
� Percentagem  de moças fumantes   (  15-  18 anos) :  25,6%. 

 
 
• Peça que levantem a mão aqueles alunos que sejam fumantes e compare os 

resultados com os percentuais indicados . 
 

IDÉIAS - CHAVES: 

⇒ A maior parte das pessoas  não é fumante e cada vez menos pessoas fumam. 
⇒ O conhecimento atual sobre os efeitos do tabaco faz que muita gente decida não 

fumar e manifeste rechaço a cerca desta droga. 
⇒ Na atualidade  se pode contestar uma atitude de crescente rechaço social face ao 

consumo de tabaco. Exemplos  disto são: a restrição dos espaços em que está  
permitido fumar, as limitações a publicidade do tabaco, a proibição de sua venda aos 
menores, as múltiplas campanhas anti tabaco  promovidas  pelas administrações, a 
firmeza  com que os fumadores defendem seu direito a viver em ambientes sem 
fumo, etc. 

 
 

Identificar  as razões  para consumir e para  não consumir  tabaco 
 

ATIVIDADE: 
 Utilizando a dinâmica do torvelinho de idéias  (explosão de idéias), elabore com 
a turma uma lista que reconheça os motivos que as pessoas que fumam têm para fazê-lo. 
Peça para cada pessoa por ordem que contribua com uma resposta para a pergunta? 
Porque se fuma? 
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 Registre as respostas utilizando a própria linguagem de seus alunos, e que 
registrem numa folha à parte.   Acrescente à lista aquelas razões que não  hajam sido 
citadas e que considere interessante mencionar.   
 

 
EXEMPLOS: 

• Porque relaxa e tranquiliza;  Para sentir-se ou parecer maior;  Porque os amigos o 
fazem; Para impressionar os outros. 

 Organize um breve debate em torno das razões apontadas. Pergunte: 
• Parece para vocês que essas  são boas razões para fumar?  Crêem que se consegue 

estes benefícios com os cigarros? Se poderia conseguir estes supostos benefícios de 
algum outro modo? 

Pergunte agora  as razões que existem para não fumar e elabore uma lista 
alternativa  para a anterior que registre as contribuições da turma . 
Exemplos: 
• Prejudica minha saúde e a dos demais; Quero estar em forma; Os fumadores cheiram 

a tabaco; Se gaste demasiado dinheiro. 
 

Uma das razões para não fumar  é o elevado custo do cigarro. Peça a um aluno que 
calcule quanto dinheiro gasta em um mês e num ano um fumador médio ( 3 
carteiras por semana) 
Ex. 3 carteiras   x   3 reais   x  4 semanas = 36 reais  p/ mês x 12 meses  =    432 reais 
por ano. 
Pergunte a turma o que poderia se fazer com este dinheiro 

 
IDÉIAS-CHAVES: 

  Não há boas razões para  consumir cigarro, mas sim há muitas para não fazê-lo. 
  Algumas pessoas fumam porque associam o tabaco a satisfação de determinadas   
  necessidade  ( relaxamento , desejo de parecer mais adulto, aprovação social). 
  O tabaco não tem a capacidade de cobrir essas necessidades. Fumar tabaco a não te  ajuda a 

melhorar nenhum aspecto da vida. 

 
Analisar  os  componentes  do  tabaco 

 Peça a turma que comente  o experimento. Pergunte-lhes que tipo de substâncias 
se podem haver depositado  no algodão e analise os componentes do fumo do tabaco e 
seus efeitos sobre o organismo. O fumo do tabaco contém importantes substâncias 
tóxicas: 

 
NICOTINA: é uma substância que atua no sistema nervoso, acelera os batimentos 
cardíacos , aumenta a pressão arterial  e estressa os vasos sangüíneos. A nicotina é a 
causadora da dependência física provocada pelo tabaco e portanto, quando se suprime  
bruscamente seu consumo aparecem diversas moléstias. 
 
ALCATRÃO: É o nome utilizado comumente para denominar uma mescla de 
substâncias que se produzem quando o tabaco arde e se deposita nos pulmões. Se tem 
demonstrado sua relação direta com a aparição do câncer de pulmão e outros tipos de 
tumores. 
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MONÓXICO DE  CARBONO: : É um gás tóxico que se adere à hemoglobina do 
sangue e faz diminuir a capacidade desta para abastecer o organismo da quantidade de 
oxigênio que necessita. 
 
GASES IRRITANTES: São os responsáveis pelas tosses , faringites , catarros e 
bronquites tão habituais nos fumantes. Atuam alterando os mecanismos defensivos do 
pulmão e favorecendo as infecções. 
 

Examinar  como o tabaco afeta a taxa cardíaca e o tremor nas mãos 
ATIVIDADE:   
 Com a experiência seguinte comprovaremos os efeitos imediatos do consumo de 
tabaco: como  esta droga afeta a taxa cardíaca , e dizer o número de batimentos que dá o 
coração em cada unidade de tempo. Para isto nos apoiaremos nos resultados da 
atividade “Experimento do pulso”, descrita no Manual do Aluno e que desejem 
complementar em casa com a ajuda de uma pessoa que fume. Se contarmos com a ajuda 
de alguém que fume (um estudante maior ou um funcionário da escola),podemos 
realizar em aula esta mesma experiência e a que se propõe no apêndice 2 de cada 
unidade. Siga o seguinte procedimento: 
 
1- Peça ao seu colaborador que lhe tome o pulso e anote os resultados no quadro - 

verde. 
2- Para evitar que a pessoa tenha que sair  duas vezes para fumar , tome a agora a 

primeira medida da “prova do tremor”. 
3- Diga-lhes que saia da aula e fume um cigarrinho. 
4- Tome o pulso do sujeito fumante imediatamente depois de fumar um cigarrinho e 

registre a taxa cardíaca no quadro - verde. 
5- Peça-lhes , igualmente , que repita a prova do tremor e anote a segunda medida a 

lado do primeiro resultado. 
  
Diga  à turma que a taxa cardíaca não é constante , situação que varia em função do que 
necessita nosso corpo. Assim, por exemplo, quando realizamos um esforço físico ou 
quando nos encontramos excitados a taxa cardíaca é elevada ; em compensação , 
quando estamos relaxados e tranqüilos a taxa cardíaca é baixa. Abra duas colunas no 
quadro - verde para  registrar a taxa cardíaca antes e depois de fumar e anote os dados 
recolhidos em  casa . Comprovará que na prática a totalidade dos casos se constata um 
aumento da primeira para a segunda medida. Discuta com a turma os resultados obtidos: 

• Como  foi mudada a taxa cardíaca entre as duas medidas? A que se deve a 
mudança observada? 

•  Que efeitos uma taxa cardíaca elevado pode produzir ? Se  foi realizada a prova 
do   tremor, comente os resultados da mesma. 
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IDEIAS - CHAVES: 

⇒ O monóxido de carbono e a nicotina aumentam a taxa cardíaca. O monóxido 
de carbono ocupa o lugar do oxigênio no sangue , porque o coração  tem que 
pulsar mais  velozmente para que chegue aos tecidos do organismo todo o 
oxigênio que necessita. Também a nicotina , ao ser  um estimulante ,intervêm 
no processo descrito ao provocar  que o coração se contraia com mais força e 
rapidez. Os fumadores têm taxas cardíacas permanentemente aumentadas , ao 
qual podem originar danos ao coração.Os fumantes cansam com rapidez 
porque para ter um bom nível de rendimento físico é necessário ter uma taxa 
cardíaca baixa. Se o tabaco tranqüilizasse , o número de pulsações  deveria 
ser menor após fumar , como corresponde a uma pessoa que está relaxada.  O 
fato  de que as mãos tremem mais depois de fumar nos indica que o tabaco 
põe a gente mais nervosa. 

Descrever os efeitos imediatos e  a longo prazo do consumo de tabaco : 
 

ATIVIDADE: 
 Comente para a turma , uma vez que já conhecem algumas coisas sobre o 
tabaco, não  lhes será difícil dar-se conta de que as idéias que se apresentam em seu 
caderno  debaixo da frase “Mitos sobre o consumo de tabaco e escrevam debaixo de 
cada frase falsa a idéia correta , assinalando os argumentos  em que apoiam suas 
afirmações. Mito 1: O tabaco não é uma droga tão perigosa como se diz. 
• Os 90 % dos câncer de pulmão e os 75% das bronquites crônicas se dão em 

fumantes. Os 25% das mortes por enfermidades do coração estão relacionadas com o 
consumo de tabaco. Em nosso país se têm estimado em 46.000?( rever) as mortes 
anuais por causa do tabaco. 

 
Mito 2: Seus efeitos danosos  não aparecem até ter passado muito tempo. 
• Uma pessoa que fuma tem maior probabilidade de  sofrer de cáries do que outra que 

não fuma. O tabaco provoca tosses e expectorações matutinas. O tabaco deposita 
uma cor amarelada nos dentes , unhas e dedos. O tabaco dificulta o fazer exercício 
físico porque diminui a capacidade pulmonar. 

 
Mito 3: Deixar de fumar não parece difícil. 
• As técnicas desenvolvidas para deixar de fumar  são efetivas em 50% dos casos e nos 

seis meses seguintes , a metade dos que deixaram voltam a fumar. A supressão da 
nicotina num fumante ajuda aumenta a irritabilidade , ansiedade , dificuldades de 
concentração, insônia e apetite excessivo. Nove em cada cem fumantes têm tentado 
deixar de fumar mais de dez vezes. 

 
Mito 4: O tabaco só afeta aqueles que fumam. 
• As pessoas que convivem com fumantes têm mais probabilidades de ter resfriados do 

que as pessoas que não vivem com fumantes. Cada vez mais há lugares que não se 
permitem fumar. As pessoas que estão em um ambiente com um fumante consomem 
uns 30%  do que outras pessoas fumam. Os filhos de fumantes têm maior 
probabilidade de ter bronquite e outras infecções respiratórias. 
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RESUMO : 
 Peça a turma que enumere em seu manual as principais idéias tratadas nesta 
unidade e posteriormente cite as seguintes: 

  ⇒   Os fumantes  não são maioria e cada  vez menos   pessoas fumam. 
  ⇒   Há muito boas razões para não consumir tabaco. 
  ⇒ Aceitar um cigarrinho pode ser o primeiro passo para converte-se em                            

fumante.                  
   ⇒  O fumo do cigarro contém substâncias tóxicas. 
   ⇒   Fumar faz que o coração se fatigue mais  e põe a gente mais nervosa. 
   ⇒  O tabaco te prejudica a curto e longo prazo. 
   ⇒ O fumo do cigarro também afeta aos não fumadores. 
 

 
   
 
APÊNDICE  1 
 
RAZÕES QUE DÃO OS JOVENS PARA 
NÃO FUMAR 

 
RAZÕES QUE DÃO OS JOVENS  
PARA  FUMAR 

• Prejudica a saúde 
• Prejudica os que estão ao lado 
• Custa muito deixá-lo 
• Não é bem visto 
• Me dá asco 
• Quero estar em forma. 
• Me afetaria  no esporte 
• Produz problemas respiratórios 
• Os fumantes cheiram a tabaco 

• Pelo sabor 
• Me relaxa e tranqüiliza 
• Para parecer mais adulto 
• Para tornar-se atrevido e impressionar 

 aos demais 
• Me  faz sentir-me e parecer maior 
• Me diverte 
• Me mantém as mãos 
• Me ajuda a não engordar 
• Porque os meus amigos fumam 
• Porque não consigo deixá-lo 
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2ª Sessão 
ALCOOL 

 
OBJETIVO GERAL 

• Proporcionar informações acerca do álcool e de seus efeitos físicos, psíquicos e 
sociais. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS   
• Reconhecer que a maioria das pessoas não consomem álcool de formas habitual.            
• Discutir as razões pelas quais as pessoas  consomem e não consomem álcool. 
• Descrever os efeitos do álcool sobre o organismo. 
• Examinar que há de  verdadeiro e falso em alguns dos mitos existentes sobre o 

álcool.  
    

         
INTRODUÇÃO 

Com a presente  Sessão pretendemos oferecer aos alunos uma informação acerca 
do álcool e oportunizar o debate sobre essa substância. Incluímos nesta informação 
introdutória de caráter geral a prevalência sobre o consumo dessa droga, sua 
aceitabilidade social e os perigos de seu consumo. 

 
Na realidade, há de se traçar também o perfil  psicológico  do alcoólatra, levando 

em conta as heranças genéticas; os seus fatores constitucionais; suas nuances 
emocionais, afetivos, além da possibilidade dos traços psiquiátricos que provocam uma 
etiologia que define as raízes pessoais desse mal. 

 
Por outro lado, os problemas relacionados com as tensões psicossociais, em 

função do cenário de instabilidade sócio-econômico nessa sociedade de consumo, 
também são indicadas como variáveis pessoais que predizem as raízes dessa 
dependência química. 

 
 

Componente Teológico Bíblico 

Em sua  Epístola aos Efésios no capítulo 5 e nos versos 14 ao 20, o Apóstolo 
Paulo é nossa referência para falar sobre essa dependência neurótica do uso e 
dependência do álcool, conforme assim escreve: 

            “Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os 
mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, 
não como néscios, mas como sábios, Remindo o tempo; porquanto os dias 
são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do 
Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas 
enchei-vos do Espírito; Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos 
espirituais; cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração; Dando 
sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo;” (EFESIOS 5:14-20). 
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a) Não vos embriagueis com Vinho 

Das Escrituras acima em destaque, podemos refletir sobre o que ele determina 
como premissa “Não vos embriaguês com Vinho!. Qual é o motivo para uma pessoa 
embriagar-se? Se nós perguntarmos para qualquer pessoa, após a sua embriagues, ela irá 
te responder várias situações: “Para afogar as mágoas!”; “Para esquecer das dívidas!”; 
“Para esquecer dos problemas!”; “Para se alegrar um pouco, diante de tanta tristeza!”; e 
até mesmo, criar “coragem” para falar algumas coisas para alguém, ou ter “atitudes 
corajosas” para com alguma pessoa ou situação. Quando falamos em coragem nesta 
situação, na realidade não se trata de tamanha “coragem” que o individuo possui, e sim, 
da falta dela, que nada mais é que covardia! Algo que Deus não se agrada, é daqueles 
que são covardes. 

O que significa covardia ou ser covarde? É um vício que, convencionalmente, é 
visto como a corrupção da prudência, oposto a toda coragem ou bravura. É um 
comportamento que reflete falta de coragem; medo, timidez, poltronice; fraqueza de 
ânimo; pusilanimidade ou ainda ânimo traiçoeiro. É o oposto de bravura e de coragem. 
É algo que te força a não tentar, a não lutar por simples medo, por indecisão, por 
fraqueza. É deixar de fazer algo, desistir, abandonar pela metade pela falta de confiança 
em si próprio. É atacar sabendo que o adversário não poderá defender-se. 
(fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Covardia). 

Quantas vezes nós pensamos em fugir dos nossos problemas? Ou de situações 
que desafiam o nosso interior de uma forma intensa? Toda mudança pode nos 
proporcionar medo, que é um dos sentimentos de um covarde. Por este e outros 
motivos, o Apostolo Paulo alerta a todos os cristãos de Efeso, que não é através do 
vinho que a alegria ou a coragem são geradas em nosso interior, mas sim, com uma 
conduta cristã cheia do Espírito. 

Buscamos ter felicidade e uma vida muito boa, mas, o que fazemos para alcançar 
isto? Ou será que os nossos corações estão voltados somente para esta felicidade? Deus 
não tem só algo terrestre para nós, mas algo que alimenta a nossa alma e o nosso 
espírito, e faz algo que é eterno. 

 
b) Enchei-vos do Espírito 
O que é termos uma vida cheia do Espírito? • Esvaziar-se de si mesmo. Humilhando-se 
diante do Senhor para que seja exaltado ao seu tempo. Decidindo a andar debaixo de 
submissão total ao Senhor – Jesus, para ser cheio do Espírito, foi a João Batista para ser 
batizado, e em seguida foi cheio do Espírito – Mt 3.13-17. 
 
      a)   Não entristecê-lo – Ef 4.29-31. 

b) Ter um coração perdoador – Ef 4.32. 
c) Suportar as pressões e perseguições sem desejo de vingança – Mt 5.10-11. 
d) Retirar do coração toda incredulidade – A ação do Espírito é sobrenatural e 

impossível de compreender com o racional. 
      e)       Crer nos atos proféticos. 

f) Gerar no reino físico as vitórias já alcançadas no reino espiritual, através da    
palavra profética – Ef 1.3. 



28 
 

g)  Desejar ardentemente ter comunhão com Ele – At 2.1-4. 
h) Reconhecer que nenhum método, por melhor que seja, funcionará sem a Unção. 

  i) Reconhecer a eficácia dos dons e buscá-los com determinação. 
  j)      Ter um coração agradecido a Ele por tudo – 1 Ts 5.18. 

 
Tal como na dependência do Cigarro, o alcoolismo é adquirido em face dos 

tantos conflitos, das crises e nas aflições que há no mundo, e como bem sabemos o 
alcoólatra é uma pessoa dependente e enfraquecido. Quanto o Apóstolo Paulo faz o 
contraponto e nos orienta a nos enchermos do  Espírito Santo, pela sua própria 
experiência ele sabe que na inversão das obras da carne, e na adoção dos Frutos do 
Espírito Santo (Galatas 5:18 e 19), podemos adquirir como Fruto o Dominio Próprio, e 
assim teremos o Poder suficiente para manter a mente e o corpo sob controle, conforme 
Atos 1:8 que é o Poder que vem de Deus para superarmos essas fraquezas da carne, que 
poderá nos conduzir a morte.  

 
No Evangelho de João 6:63 o Senhor Jesus nos deu essa assertiva que “ É o 

Espírito quem dá vida; a carne em nada se aproveita; as palavras que Eu vos tenho dito 
são Espírito e são vida.  

 
Esperamos assim que, o resente Programa de Intervenção Social, que seja um 

instrumento nas mãos de Deus para lhe proporcionar cura e libertação, conforme desejo 
do Senhor Jesus em João 8:32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” 

 
 
 

Reconhecer  que  a maioria  das pessoas não consomem alcool de forma habitual. 
 

ATIVIDADE: 
Pergunte à turma: Que porcentagem de pessoas  acreditas que consomem álcool? 
Diga-lhes que  o álcool é a droga mais utilizada  em nosso país , mas  pese a crença 
popular que mantém que todo o mundo bebe de vez enquanto, são muitos os que apenas 
provam o álcool. Por exemplo,  em uma pesquisa escolar  de âmbito  nacional que 
participamos  em 2010 através do CEBRID/UFSP mais da metade (53%)  dos 
adolescentes  compreendidos entre 14 e 18 anos manifestaram que haviam provado o 
álcool no último ano.Além disso aqueles que fazem com certa freqüência o fazem em  
pequenas quantidades. 
 

IDÉIA -CHAVE: 
⇒⇒⇒⇒ A  maioria das pessoas não consomem álcool de forma habitual e, 
aqueles que o fazem com certa freqüência , bebem de forma 
moderada. 

 
 

Examinar os distintos modos de consumir álcool: 
Diga a seus alunos que entre as pessoas que bebem álcool há grandes diferenças na 
forma de fazê-lo. Entretanto a maioria das pessoas o fazem de forma esporádica , em 
situações concretas e pequenas quantidades , há alguns que têm graves problemas com 
esta droga  e bebem habitualmente , em grandes quantidades e em qualquer situação. 
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Uso , abuso e dependência do álcool 
 

Na hora de falar do consumo de álcool deve distinguir-se entre uso , abuso e 
dependência. 

• Uso :  Faz-se referência a aquele consumo que, por produzir-se com uma freqüência 
mínima e em quantidades pequenas , não leva o indivíduo a conseqüências negativas 
(físicas, psicológicas e sociais ). 

• Abuso:    Faz-se referência ao consumo que pode considerar-se problemático, que pode 
ter conseqüências adversas para a pessoa. O consumo de uma pessoa é problemático 
quando supera certas quantidades ou quando devido as atividades que realizam (  
condução de veículos , manejo de máquinas pesadas  ou perigosas , etc.) ou devido a 
certas características dos indivíduos ( problemas médicos , gravidez , consumo de 
medicamentos , idade dos consumidores , etc ) , as consequências do consumo podem 
ser graves para s pessoa., 

• Dependência: Este tipo de consumo se dá nas pessoas que têm desenvolvido tolerância 
ante ao álcool ( cada vez têm que beber maiores quantidades) e sentem a abstinência ( se 
sentem muito mal quando passam certo tempo sem beber ).Este tipo de consumo 
significa que as pessoas são incapazes de realizar certas atividades sem provavelmente 
ter bebido. 
 

ATIVIDADE: 
Solicite a turma exemplos que as distintas formas de consumir álcool que podem 
considerar-se problemáticas e que argumentem as razões  por que a são. Ex. uma  
pessoa que tem que conduzir bebe vinho durante a comida. Um jovem bebe apesar de 
estar tomando medicamentos. 

 
As diferentes bebidas álcoolicas 

O álcool que está presente nas bebidas se produz ao deixar fermentar os açúcares  
contido em determinadas frutas e cereais. Entre as bebidas obtidas diretamente da 
fermentação se encontram o vinho ( uvas ), a cerveja ( cereais) e a cidra ( maças )  
que apresentam uma concentração de álcool entre 4 e 15% .  Outras   bebidas como o 
whisky apresentam concentrações de álcool  maiores ( em torno de 30 e 50 %) e são o 
resultado de procedimentos artificiais como a destilação. Pergunte-lhes que tipo de 
bebidas acreditam eles que podem ser prejudiciais. Diga-lhes que muitas pessoas crêem 
que beber vinho ou cerveja não é tão preocupante como o consumo de outras bebidas , 
mas isto não é de todo verdade porque: O álcool que está presente no vinho ou cerveja 
não se diferencia em nada ao que contém o whisky ( a única diferença está no grau de 
concentração ).A menor concentração de álcool nas bebidas fermentadas só é 
compensada  com o fato de que normalmente bebidas como o vinho ou a cerveja se 
consomem em maiores quantidades ( vasos , jarros, etc. ) que os licores ( copos ). 
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IDEIAS  - CHAVES : 

Existem diferentes formas de consumir álcool. 
O consumo que leva a algum risco para a pessoa tanto pela freqüência 

do uso, como pela quantidade do consumo ou as conseqüências que 
podem provocar deve ser considerado como abuso. 

Não existem diferenças no álcool presente nas distintas bebidas, a 
única diferença  está no grau de concentração. 

Além dos graus do álcool em cada bebida, devemos ter em conta as 
quantidades que se consomem. 

 
Discutir  as  razões pelas quais as pessoas consomem ou não consomem álcool 

 
IDÉIA - CHAVE : 

⇒ Não existem boas razões para beber álcool e sim muitas para não fazê-lo 

 
Descrever  os efeitos  do álcool sobre  o organismo 

 
Quando uma pessoa  bebe álcool , este chega ao estômago e passa para o sangue 

diretamente através de suas paredes e a do intestino delgado principalmente. Uma vez 
no sangue,  o álcool chega facilmente  ao cérebro de onde atua sobre os neurônios 
fazendo que seu funcionamento seja mais lento. A zona do cérebro que primeiro se vê 
afetada pelo álcool é a área frontal, responsável pelo pensamento, o juízo e o 
autocontrole. Se continuar bebendo, se vêm afetadas outras zonas cerebrais , como as 
responsáveis pela fala , a coordenação dos movimentos, as reações emocionais , a 
memória , etc.  Quanto maior seja a concentração de álcool no sangue, maiores serão os 
efeitos , podendo chegar inclusive a paralisar funções vitais básicas e causar a morte. 
Em pequenas doses , o álcool  pode fazer a pessoa relaxada, mas os efeitos são 
momentâneos. 
1-  Em princípio, o álcool produz uma redução da atividade do cérebro, por isso se diz 
que é uma droga “depressora”. 
2-  Depois de um breve período de tempo este efeito se vê compensado pela reação do 
organismo para recuperar o equilíbrio alterado pela ação dessa  substância estranha ( o 
álcool ). 
3-  A reação do organismo é mais resistente que os efeitos depressores do álcool. Isto dá 
lugar ao que se conhece como efeito rebote. Este efeito faz com que a pessoa, depois de  
um breve período em que se sentiu mais relaxada, se encontre muito mais nervosa que 
ao princípio. Este mecanismo  é o que explica que as pessoas bebem para sentir-se bem 
tenham muitas possibilidades de chegar a ser alcoólicas, já que tenham que tentar 
eliminar o mal estar produzido pelo efeito rebote com mas álcool e isto faz com que o 
ciclo se repita. 
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ATIVIDADE: 

 Se podem examinar os efeitos do álcool sobre o cérebro através da forma  como 
se comporta um bebedor. Partindo do fato que o álcool é um depressor da atividade 
cerebral , peça que os alunos, trabalhando em pequenos grupos, façam uma lista dos 
efeitos físicos e comportamentais que tem o álcool sobre o organismo e posteriormente 
os ponham em comum com o resto da classe. 
 
EXEMPLOS: 
 - Pequenas doses de álcool... 
• Fazem que as reações sejam mais lentas; Reduzem a capacidade de pensar e tomar 

decisões;  Produzem perdas da capacidade de coordenação; Faz com que as pessoas 
sejam mais atrevidas que o normal. 

 -  Doses maiores ... 
• Produzem reações desagradáveis  ao álcool ( náuseas, vômitos , etc.);  Faz com que 

se perca o controle sobre as reações emocionais ( pranto, reações violentas , etc. Faz 
aparecer lacunas mentais. 

- Doses extremas ( grande quantidade de álcool em espaços de tempo pequeno ). 
• Produzem perdas de consciência 
• Desencadeiam comas etílicos. 
• Em caso extremo, podem produzir a morte por parada cardíaca e falhas respiratórias. 
 

IDÉIAS- CHAVES : 

⇒⇒⇒⇒ O álcool é uma droga . 
⇒  Os efeitos do álcool sobre o organismo consistem em   um empobrecimento geral de 

suas funções. 

 
Examinar  o que há de certo e  errado em alguns dos mitos existentes sobre o 

álcool. 
 

ATIVIDADE: 
         Neste capítulo se pretende promover o debate entre os adolescentes a cerca de uma 
série de  mitos que existem sobre os efeitos do álcool. Para desenvolver esta tarefa pode 
ser adequado  que num primeiro momento se  divida a turma em grupos e siga o 
seguintes procedimento:  Escreva em cartões cada um dos mitos a debater e 
entregue um cartão a cada grupo. Diga-lhes que a tarefa de cada grupo consistirá em 
valorizar o que há de certo e errado no enunciado que receberam e exporão 
posteriormente à turma para comentá-lo entre todos.  Ao final da discussão resuma 
os argumentos corretos e faça os comentários oportunos se os alunos não os tenha 
sugerido. 
 

1-  As pessoas que só bebem vinho ou cerveja não podem  chegar a ter problemas 
com o álcool. 
 Se bem que o risco de consumir estas bebidas é menor que o de consumir outro 
tipo de bebidas devido sua baixa graduação, também há que ter em conta que estas 
pessoas somente podem consumir  maiores quantidades de bebida, porque estão 
ingerindo tanto álcool como aquelas  que tomam licores destilados. 
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2-  O álcool faz que as pessoas sejam mais sociáveis. 

 Nenhuma  droga pode  fazer que um a pessoa mude sua personalidade, o único 
que realmente funciona é a vontade e o esforço pessoal que se ponha para mudar. O 
único que faz o álcool é bloquear a capacidade de autocontrole pessoal, porque as 
pessoas que bebem  perdem a capacidade de refletir sobre sua conduta e  fazem coisas 
que normalmente   não fariam. Desta forma ,enquanto em algumas pessoas o álcool  
leva-lhes a falar mais que o habitual, outras pessoas se comportam de forma agressiva 
ou desagradável, outras se tornam mais atrevidas e outras mais emotivas ( por ex. 
choram com facilidade ) . 
 
3- Beber álcool serve para  relaxar . 
 A maioria das pessoas são capazes de relaxar e sentir-se bem sem ter que tomar 
nada para conseguí-lo. As pessoas que necessitam beber álcool ou tomar alguma outra 
substância para sentir-se relaxados, talvez desconheçam  que existam formas mais 
saudáveis para conseguí-lo. Algumas delas se praticarão em outra unidade deste 
programa. Além disso, beber álcool não serve para tranqüilizar-se,  porque com o 
desaparecimento dos efeitos do álcool se produz o “efeito rebote”, que provoca um 
nervosismo maior que o existente inicialmente. 
 
4- Beber álcool só nos fins de semana significa que se controla seu consumo. 
 Muitas pessoas  crêem que são capazes de controlar seu consumo de álcool 
porque somente bebem nos fins de semana, mas esta crença é errônea. Uma pessoa pode 
beber desenvolvido dependência ao álcool, apesar de ser capaz de passar períodos de 
tempo sem beber. Todas as pessoas que estão esperando o fim de semana para sair e 
consumir álcool, pode ter um sério problema com esta substância. 
 
5- O consumo de outras drogas é um problema maior que o consumo do álcool. 
É certo que em nossa sociedade o consumo de álcool dentro de uns limites  não está mal 
visto, mas isto significa que o álcool seja uma droga menos importante que outras. O 
alcoolismo ( pessoas com condutas de abuso ou dependência ao álcool) é um dos 
principal problemas  sanitários de nosso país. Na classificação das drogas segundo sua 
periculosidade realizada pela OMS ( Organização Mundial da Saúde) o álcool aparece 
incluído em segundo grupo,  tão somente atrás dos derivados do ópio como a heroína. 
Além disso, devemos ter em conta que o consumo de álcool pode gerar problemáticas 
que incidem na saúde dos demais ( por ex. acidentes de carro, deterioramento  da 
convivência  familiar , problemas  no trabalho) . 

 
 

RESUMO: 

⇒⇒⇒⇒ Existem diferentes formas de consumir álcool. 
⇒ O consumo que leva a algum risco para a pessoa, tanto pela freqüência do uso , 

a quantidade  ou as  conseqüências que pode provocar, deve ser considerado 
como abuso. ⇒ Não existem diferenças entre álcool presente nas distintas   
bebidas, a única diferença está no grau de concentração. ⇒ O álcool é uma 
droga depressora. ⇒ Os efeitos do álcool sobre o organismo consistem em um 
empobrecimento geral de suas funções. ⇒ O álcool não somente prejudica a 
saúde de quem consome, também pode afetar ao bem estar de  outras pessoa. 
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3ª Sessão 
OUTRAS DROGAS 

 
OBJETIVO GERAL  

Proporcionar informações  básicas  que promova  uma atitude crítica  face ao 
consumo de outras drogas distintas do tabaco e do álcool. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
���� Discutir as  razões por muitas pessoas consomem drogas. 
���� Identificar os riscos do consumo de maconha. 
���� Reconhecer a periculosidade das drogas de composição. 
���� Debater a relação que existe entre o consumo das distintas substâncias 

psico ativas. 
���� Reconhecer que existe distintos tipos de drogas. 
 

TAREFA  DE  CASA  
             Conselhos a um irmão  ou amigo que fuma maconha. 
 

INTRODUÇÃO: 
Ainda que o consumo de drogas distintas do tabaco e do álcool, seja de uma 

problemática de pequena significação no grupo de idade que nos dirigimos, trabalhamos 
nesta Unidade algumas questões sobre a maconha e as drogas de sínteses para contestar 
informações errôneas que podem ser transmitidas por companheiros, amigos e outros 
meios. Se inclui além disso, um pequeno debate sobre o processo  de escalado  
consumo. O fato de que se considere a maconha se deve que em diferentes estudos, se 
tem comprovado que o consumo desta substancia os procede a experimentação com 
outras drogas legais. O tema das drogas de sínteses foi introduzido por sua relevância 
atual, a exemplo do crack, que tem sido o flagelo em nossos dias, considerado como 
uma epidemia  fora do controle.  

 
 

Componente Teológico Bíblico 
 

Ao abordar com muita sabedoria acerca do uso de Drogas, Salomão escreveu com muita 
propriedade em  Provérbios 23.29-35. 

29 - Para quem são os ais? Para quem, os pesares? Para quem, as 
pelejas? Para quem, as queixas? Para quem, as feridas sem causa? E para 
quem, os olhos vermelhos? 30 - Para os que se demoram perto do vinho, para 
os que andam buscando bebida misturada. 31 - Não olhes para o vinho, 
quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa 
suavemente. 32 - No seu fim, morderá como a cobra e, como o basilisco, 
picará. 33 - Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração 
falará perversidades. 34 - E serás como o que dorme no meio do mar e como 
o que dorme no topo do mastro. 35 - e dirás: Espancaram-me, e não me doeu; 
bateram-me, e não o senti; quando virei a despertar? Ainda tornarei a buscá-
la outra vez. (PROVERBIOS 23:29-35). 
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                        Em Eclesiastes 8.1, o sábio Salomão afirmou: "A sabedoria do homem 
faz reluzir o seu rosto". Quando o mestre é verdadeiramente sábio, a piedade e a 
esperança reluzem em seu rosto, contagiando todos os seus alunos. O professor sábio 
convence seus alunos por meio dos sonhos que os fazem sonhar. Nós, professores, 
somos geradores de sonhos, esperanças e amor pela vida. Muitos dependentes químicos 
vivem sem esperança porque não sonham mais. 

 

                      Apesar do sentido pejorativo, o termo "drogas" vem do grego pharmakeia, 
e significa farmácia, ou drogaria. Na Bíblia, a palavra está sempre associada à feitiçaria 
ou às atividades demoníacas. Há nas Escrituras várias referências que condenam os 
vícios e seus funestos resultados (Pv 20.1; 21.7; 31.4; Is 5.22; 28.7; Ef 5.18). Deus 
condena terminantemente todo tipo de vício, inclusive as drogas. 

 

I. PRINCÍPIOS BÍBLICOS CONTRA O USO DAS DROGAS 

1. Bebidas alcoólicas em geral. A Bíblia é categórica e irredutível: "Não vos 
embriagueis com vinho em que há contenda..." (Ef 5.18). Paulo, aqui, não se refere 
apenas ao efeito entorpecente do vinho, mas a embriaguez de modo geral provocada por 
qualquer tipo de bebida. Ele estava plenamente consciente de que o cristão jamais deve 
se embriagar. Trata-se de um princípio divino. 

2. A abrangência do princípio. Se Efésios 5.18 se refere a um princípio bíblico geral 
contra as bebidas entorpecentes, podemos depreender que o mesmo texto também 
condena o uso desnecessário e abusivo de outras substâncias nocivas ao organismo. 

 

II. POR QUE AS PESSOAS SE DROGAM? 

1. Razões alegadas pelos viciados. Segundo o Pastor David Wilkerson, 
fundador do Centro Desafio Jovem de Nova Iorque, E.U.A., há muitas 
razões pelas quais os jovens usam drogas. Vejamos: a) Como símbolo de 
independência; b) Para fugir da infelicidade no lar; c) Por curiosidade; d) 
Para ser aceito num grupo de jovens mais "avançados"; e) Por causa da 
influência do grupo; f) Fuga de problemas emocionais; g) Por medo de 
ser tachado de covarde por seus "amigos". As drogas se apresentam 
como uma ilusória "válvula de escape", mas as suas conseqüências são 
fatais (Pv 23.29-35; 1 Co 3.17). 

 
2. Os ardis de Satanás. O Diabo sempre teve interesse em devorar a 
juventude   através de seus ardis (1 Pe 5.8). Os jovens devem dizer não às 
drogas e, conseqüentemente, a Satanás. É bastante oportuna a advertência de 
Salomão em Ec 12.1. 
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III. PORQUE A BÍBLIA CONDENA AS DROGAS? 

1. Porque é um pecado contra o corpo. Assim como a prostituição é 
um pecado deliberado contra o corpo (1 Co 6.18-20), também o 
são as drogas (1 Co 3.17). Muitos dizem que têm o direito de 
fazer o que quiserem com seu corpo. Embora pensem que isso 
seja liberdade, de fato estão escravizados por seus próprios 
desejos. Quando nos tornamos cristãos, o Espírito Santo passa a 
habitar em nós. Sendo assim, nosso corpo não mais nos pertence. 
É propriedade do Criador, e não podemos violar os padrões de 
vida estabelecidos por Ele. 

2. Porque causam sofrimento ao usuário e ao próximo. Apesar de o 
viciado ser o principal prejudicado pelas drogas (Pv 5.22,23), os 
familiares sofrem bastante com a situação. Além do cuidado 
natural, a família acaba gastando o que tem e o que não tem com 
dispendiosos tratamentos. Há viciados que roubam dinheiro e 
objetos de casa para trocar por drogas. Outros se tornam 
agressivos (Pv 4.17; 23.29-35) ou deixam de trabalhar e sustentar 
a família. Pior ainda, há os que entram para o mundo do crime 
(Pv 20.1). 

3. Porque sustentam o mundo do crime. As drogas movimentam um 
gigantesco esquema de atividades ilícitas que envolvem desde o 
contrabando até formas cruéis de assassinatos, corrupção e abuso 
de poder. E quem sustenta tudo isso é o usuário de drogas (Is 
55.2). 

4. Porque afastam o homem de Deus. É incontestável o fato de que 
as drogas afastam o homem dos caminhos do Senhor (1 Co 6.10; 
Gl 5.21; 1 Pe 4.3). 

 

IV. VIVENDO SEM DROGAS 

1. A prevenção. O que devemos fazer para alertar as pessoas 
sobre o perigo do vício das drogas? 
a) Mostrar os exemplos negativos. Precisamos mostrar 
aos jovens a situação e o sofrimento de quem já está 
enfrentando o problema, direta ou indiretamente (Pv 4.14-
17; 5.22,23). 

2. Ensinar os princípios da Palavra de Deus. Um jovem bem 
instruído nos caminhos do Senhor rejeitará o vício mais 
facilmente (Pv 3.1-8; 4.23-27). 
c) Mostrar as advertências da Palavra de Deus. Em 
Provérbios 23.29-35 a Palavra nos adverte claramente 
sobre o perigo das bebidas alcoólicas. O texto fala do 
efeito da bebida que é comparado à picada de uma 
serpente que envenena sua vítima. Os efeitos do álcool, e 
das drogas de modo geral, são demoníacos e destruidores 
(Pv 23.29,33,34,35). 
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3.  O tratamento. 

a) Tratamento espiritual. Não há como livrar uma 
pessoa das drogas sem antes cuidar de sua vida espiritual. 
b) Tratamento convencional. Em muitos casos, o viciado 
precisa ser levado para uma clínica especializada a fim de 
ser desintoxicado (Mt 9.12). Há muitas igrejas que 
mantêm centros de recuperação de viciados. 
c) Cuidado constante. Às vezes, mesmo após deixar o 
vício, alguns, infelizmente, retornam a ele (Pv 26.11; 2 Pe 
2.22). Não são poucos os casos de "ex-viciados" que vêm 
para a igreja, se casam com moças crentes e até são 
aceitos no quadro de obreiros, mas, tempos depois, 
abandonam a família e a igreja para retornar às drogas. 
Alguns têm um fim trágico. 

 

"Por que os adolescentes abusam das drogas e do álcool? 

Drogas e álcool proporcionam uma falsa sensação de alívio. Na maioria das 
vezes são usados para sufocar mágoas. Segundo, drogas e álcool são tão atraentes aos 
jovens (e adultos) porque estes trabalham o tempo todo. Drogas e álcool são dignos de 
confiança enquanto famílias e amigos, infelizmente, nem sempre são fidedignos. Se um 
jovem está em conflito, preocupado com a família, com uma classificação, com o 
rompimento de um namoro ou outro problema qualquer, pode usar, temporariamente, 
drogas ou álcool. É simplesmente isto: drogas os fazem sentir-se bem, e elas agitam. 
Estes dois fatos são absolutamente indispensáveis para se entender a inacreditável 
atração por algo tão nocivo e o grande número de viciados e dependentes. 

 
               O que acontece quando adolescentes usam drogas ou álcool? Perdem o 
domínio sobre o stress. A partir do momento em que passam a ingerir substâncias 
químicas, interrompem o aprendizado de como combater o stress. Facilmente se tornam 
alcoólatras ou usuários de drogas. A parte mais difícil é ajudá-los a readquirir o controle 
sobre os stress e ensiná-los a lidar com seus problemas de um modo que não seja 
bebendo ou se drogando". 

 
                A Bíblia é muito clara quanto aos tóxicos. Ela expressa claramente à vontade 
de Deus em relação a nossa vida, ao mesmo tempo em que trata do problema das 
drogas: "Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça; mas encham-se do 
Espírito de Deus" (Ef 5.18 - NTLH). A porta de entrada para o consumo dos tóxicos 
mais fortes é a utilização daquelas drogas consideradas mais leves, como o fumo e o 
álcool. Evitando as mais leves, você, com certeza, manter-se-á longe das mais fortes. A 
orientação das Escrituras é que você, em vez de se embriagar com as bebidas que 
trazem desgraças, seja cheio do Espírito Santo, que traz alegria. Você é batizado com o 
Espírito Santo? Se você não é, busque agora mesmo essa gloriosa dose de poder e 
alegria espiritual. Se você for controlado por Deus, jamais satisfará os desejos 
pecaminosos: "Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o 
Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês Rm 8.9. 
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Reconhecer  que existem distintos tipos de drogas: 
 
ATIVIDADE: 
Peça aos alunos que anotem numa ficha os distintos tipos de drogas que conhecem e 
indiquem as razões que, a seu juízo, têm algumas pessoas para consumí- las. 
   
 Exemplos: 

Por provar coisas novas; porque alguém te solicita; para ficar bem com os 
amigos; para sentir-se melhor e não estar deprimido; para fazer-te de  
"chulo”. 
 

Debata brevemente os exemplos apontados. Pergunte: 
�  Realmente se pode conseguir essas coisas com as drogas ? 
�  De que outras formas podemos conseguí-la. 

 
IDÉIAS - CHAVES: 

⇒⇒⇒⇒ As drogas atuam diretamente sobre o sistema nervoso e alteram o 
comportamento. 
⇒⇒⇒⇒ As razões pelas quais algumas pessoas consomem drogas ilegais coincidem 
basicamente com aquelas que vimos nas unidades do tabaco e álcool. 
⇒⇒⇒⇒ Entre  estas razões estão: a curiosidade , a pressão dos amigos face o 
consumo, o desejo de evadir-se de certos problemas e o desejo de parecer mais 
adulto. 

       
Identificar  os riscos do consumo de maconha: 

  
“Canabis   Sativa” é o nome científico que se dá a planta da qual se obtém o haxixe e a 
marijuana . Na “Canabis Sativa” se tem isolado múltiplas de substâncias químicas  das 
quais a mais característica é o THC  ( tetrahidrocanabiol). O THC é uma substância 
psicoativa, e afeta o funcionamento do sistema nervoso. 
 

ATIVIDADE: 
Com a atividade que se propõe a continuação se pretende trabalhar algumas das crenças 
e falsas concepções que existem sobre a maconha. Copie cada mito dos que aparecem   
em continuação, nos cartões e reparta-os entre os alunos. Peça-lhes que tentem dar sua 
opinião sobre o correto e incorreto  da questão que se  estabelece. 
 
1- Muitas pessoas tem fumado maconha em alguma ocasião. 

Segundo pesquisas recentes realizadas o número de adolescentes de 7ª. e 8ª  
séries que consomem  maconha são em 17,5%  no sexo masculino e  10,2% no sexo 
feminino. Aproximadamente  83,5 %  informam nunca ter provado  maconha.  Aqueles 
que consomem maconha são na realidade, nestas séries , são uma minoria. 

 
2-  Todas as pessoas que fumam maconha sentem o mesmo. 
Não é fácil precisar com exatidão o efeito que terá o consumo de maconha em cada 
pessoa. Há quem se sinta confuso e aturdido, outros se sentem nervosos e falam muito 
ou riem, alguns ao contrário adormecem; também há pessoas que se sentem tristes e 
deprimidas  e as ,vezes, podem produzir-se reações de pânico e medos anormais. Outras 
pessoas  dizem que não sentem absolutamente nadam Em muitas ocasiões o efeito da 

[nenhum1] Comentário:  
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maconha em cada pessoa depende das circunstâncias e expectativas sobre o substância, 
ou seja, o que cada um crê que vai sentir utilizando-a. 
 
3 - É difícil  para as pessoas que fumam maconha abandonar o vício. 
Como qualquer outro tipo de droga, o uso de maconha pode produzir dependência. Isto 
supõe que os consumidores desta substância podem encontrar difícil reduzir ou 
abandonar sua utilização. Alguns dos problemas que comumente aparecem neste caso 
são: irritabilidade, inquietude, suores , problemas de apetite ,  náuseas e problemas para 
dormir. 
 
4- A maconha pode causar danos permanentes no organismo. 
Considerando que o modo mais habitual de consumir maconha  é mesclando-se o tabaco 
em cigarros elaborados pelo próprio consumidor,  seus efeitos danosos são os  que 
causam o tabaco , entretanto o fumante de maconha tende a manter durante mais tempo 
o fumo dentro dos pulmões e este fumo não vai tão filtrado. Além disso, o THC  vai 
depositando nos  tecidos dos distintos órgãos do corpo ( cérebro , fígado , baço , 
pâncreas , ovários e testículos , rins , medula óssea ). 
 
5- Consumir maconha não é algo que prejudique até ter passado muito tempo. 
Entre os efeitos imediatos que produz o consumo de maconha estão os seguintes : 
• irritação da garganta, tosses e dificuldades de respirar 
• aumento da taxa cardíaca e hipertensão. 
• dificuldades para concentrar- se, recordar informações e aprender coisas novas. 
• problemas de coordenação e menor capacidade de reação dos músculos ( 

predisposição a ter acidentes). 
• em alguns casos , reações agudas de pânico e ansiedade. 
  

Reconhecer os riscos das drogas de sínteses: 
 
Um tipo diferente de drogas são “drogas de Sínteses”, que basicamente são derivados 
anfetamínicos ao que se adicionam outros componentes . Se elaboram em laboratórios. 
 
ATIVIDADE: 
  
Utilize a dinâmica descrita previamente, para elaborar as seguintes questões acerca das 
drogas de  sínteses. ( No apêndice 3 se apresenta mais informações, se necessitares). 
 
1-As drogas de síntese são substâncias perigosas. 
Estas substâncias  geram adição e têm  claros efeitos daninhos sobre o organismo, por 
que seu consumo é  tão perigoso como qualquer outra droga , havendo-se registrado 
mortes como causa de seu consumo. 

 
2- Os consumidores de drogas de sínteses são pessoas sãs que somente bebem 

água. 
Os consumidores de drogas se sínteses estão submetidos a uma forte desidratação que 
lhes provoca muita sede, mas não é certo que consumam unicamente  água,  uma vez 
que também consomem álcool. Além disso, o consumo de drogas de sínteses  está 
associado ao de outras substâncias, que aumenta sua periculosidade . 
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3- O consumo de drogas de  sínteses se pode controlar porque somente são 
consumidas nos fins de semana. 

Na realidade estas substâncias  criam tolerância, porque seu consumo( como o de 
qualquer outra droga, incluindo o tabaco e o álcool) , não é controlado. De fato ,é 
habitual que os consumidores aumentem progressivamente o número de pastilhas 
ingeridas. 
 
4- Sabe-se o que contém as drogas de sínteses pelo seu aspecto.  
Com estas substâncias é impossível conhecer de antemão o está se consumindo 
exatamente. Pastilhas idênticas podem conter concentrações e componentes distintos, aí 
a dificuldade que apresenta controlar a quantidade efetivamente consumido. 
 
5- As drogas de sínteses se fabricam limpamente. 
As drogas de sínteses são fabricadas em qualquer espaço ( garagens, pisos ,etc.),sem 
reunir as mínimas condições sanitárias. Além disso, podem ser elaboradas por pessoas 
que carecem dos mínimos conhecimentos de química ou farmácia e que as adultera com 
diversas substâncias. 
 

Debater a relação que existe entre o consumo das diferentes substâncias 
psicoativas 

 
ATIVIDADE: 

Peça aos alunos que, em pequenos grupos, se posicionem ante as seguintes questões: 
 
����  O consumo de maconha pode conduzir ao consumo de outras drogas? 
   

Dê o tempo necessário para que os diferentes grupos decidam sua resposta e o 
modo de argumentá-la. Cada grupo, através do porta voz que tenha designado, exporá 
seu trabalho. Dirija o debate sintetizando as contribuições da turma e facilitando a 
informação necessária. 
 

IDÉIAS-CHAVES: 
⇒ Ainda que o consumo de maconha não tenha que conduzir ao consumo se outras  drogas ilegais. Em 

alguns casos o fazem. 
⇒ Em muitos estudos se tem encontrado que o consumo de drogas se produz de modo seqüencial, 

através de diferentes passos. A progressão encontrada no consumo se poderia expor do seguinte 
modo: 

    consumo de tabaco   _____    maconha   __________  outras drogas e álcool. 
⇒ Quanto antes se comece a consumir álcool  e tabaco, e maior seja seu consumo, é mais provável o 
início  do uso de maconha. 
⇒ Quanto mais precoce e intenso é o consumo de maconha ,mais provável é o consumo de outras drogas 
ilegais. 
⇒ O contexto em que se  consome maconha é similar ao contexto em que se produz o consumo de outras 
drogas. Ao conseguir maconha para consumi-la implica relacionar-se com   pessoas que te  oferece outros 
tipos de drogas e poderá estar envolvida em assuntos ilegais. 
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RESUMO: 

 
Peça a turma que resuma em seu manual as principais idéias tratadas nesta unidade.  
Posteriormente cite as seguintes: 

⇒⇒⇒⇒ As drogas atuam sobre o sistema nervoso alterando o comportamento. 
⇒ Devemos valorizar o que realmente se   pode conseguir com cada substância e os 
riscos associados a seu consumo. 
⇒ A maconha e as drogas de sínteses são substâncias ilegais que têm conseqüências 
negativas para a saúde. 
⇒ O consumo de drogas ilegais  habitualmente  vai precedido do consumo de maconha, 
e este, do consumo de tabaco e álcool. 

 
 
Apêndice  1 : informação para o professor: 
 
            Classificação  das  drogas 
    Droga          Efeitos         Tipo 

Tranqüilizantes 
Hipnóticos. Opiácio 
(heroína, codeína,   

Metadona). 

 
Reduzem o funcionamento do  

Sistema Nervoso 

 
 
DEPRESSORAS 

Anfetaminas. Cocaína 
Antidepressivos 

Nicotina 

Incrementam o funcionamento do 
Sistema Nervoso 

 
ESTIMULANTES 

L.S.D. Marijuana 
Inalantes 

Drogas de Sínteses. 
 

 
Modificam as percepções e as                

sensações 

 
 
PERTURBADORAS 

 
 

APENDICE 2:  Informação  para  o professor. 
 

Hachiche e Marijua 
Tanto o hachiche quanto a marijuana se obtém da  planta “ canabis sativa”. A marijuana 
se prepara a partir das folhas e flores secas desta planta. O hachiche, por outro lado , faz 
referência ao material resinoso que produz. Da canabis sativa se tem destilado mais de 
400 substâncias químicas , além daquelas que se produzem durante a combustão , posto 
que  habitualmente se consome quando fumada. O DELTA-9-HIDROCANNABIOL é o 
principal componente psicoativo que contém,é responsável por seus eeitos sobre a 
conduta, e se encontra em maior medida no hachiche que na marijuana. A maconha é 
uma droga polêmica e conta com delatores que manifestam a sua nocividade, como co-
partidários que proclamam a sua inocuidade. As investigações mais recentes têm 
permitido estabelecer alguns efeitos claros sobre a saúde do usuário. A curto prazo, a 
maconha produz um aumento na taxa cardíaca e a pressão arterial, avermelhamento dos 
olhos e uma sensação de euforia seguida de sonolência( ainda que em algumas pessoas 
no lugar da desinibição  induz a estados de introspecção); ainda , dificulta a 
coordenação motora e diminui os reflexos.  As doses mais elevadas, pode originar 
alterações perceptivas ou alucinações, confusão mental ou ansiedade. O consumo 
continuado de maconha pode causar  no sistema respiratório e cardiovascular o mesmos 
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tipos de transtornos que origina o tabaco. Também se tem relacionado com déficits na 
produção de hormônios e problemas de fertilidade , e com alterações da resposta 
imunitária do organismo, de modo que os usuários habituais desta substância parecem 
ter uma maior suscetibilidade para contrair enfermidades. À  nível psicológico ,produz 
uma diminuição do rendimento intelectual e , portanto, da capacidade de  aprendizagem. 
 
Apêndice  3:  Informação   para o professor. 
Drogas   de  Sínteses 
Ainda que geralmente o conceito de drogas de síntese se usa  para denominar 
substâncias elaboradas em laboratórios para produzir os efeitos das drogas ilegais, 
atualmente o termo se utiliza para denominar diversos tipos de produtos que têm em 
comum ser derivados de anfetaminas.  O mais conhecido deste tipo  de droga é o êxtase 
( MDMA),mas há outros como o MDEA ou o MDA  modo mais habitual que se 
apresentam das drogas de sínteses  é em forma de pastilhas de cores variadas e com 
distintos desenhos gravados em seu exterior. Há que se destacar que e frequente que 
uma mesma substância se pode apresentar  de diversas formas, tamanhos , pesos e 
concentrações diferentes. Além disso, o mesmo formato de pastilhas pode conter 
substâncias distintas. Aqui se encontra um dos  principais perigos destas substâncias, já 
que o consumidor nunca vai poder estar seguro do que está tomando.  Se  tem   
propagado uma imagem da drogas de sínteses como divertidas , estimulantes e 
relativamente seguras , usadas por pessoas  jovens , bem integradas socialmente , que 
não consomem outro tipo de substâncias e utilidades durante os fins de semana. Estas 
concepções são em muitos casos errôneas, já que se tem demonstrado que as pessoas 
que utilizam drogas de sínteses também empregam outra substâncias como o álcool, a 
maconha, cocaína, LSD.  Além disso, também se tem visto que estas substâncias não 
são  tão inofensivas como se acreditava.As drogas de sínteses produzem tolerância a 
seus efeitos, porque os consumidores habituais  progressivamente se vem obrigados a 
aumentar a quantidade de consumo para conseguir os mesmos efeitos obtidos  no 
princípio. Além disso estas substâncias podem produzir  dependência já que são 
derivados anfetamínicos. Por outro lado se tem comprovado efeitos prejudiciais tanto a 
nível físico como psicológico. Apresentamos a seguir alguns desses efeitos: 
 

Efeitos Físicos Efeitos Psicológicos 
Aumento da  
temperatura corporal. 

Insonia. 

Alucinações; Hipertensão; 
Taquicardia; Ansiedade; 
Insuficiência renal o hepática; Depressão; 
Disfunções sexuais; Agressividade; 
Violência. Anorexia. 
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4ª Sessão 

AUTO-ESTIMA    
 
OBJETIVO GERAL: 
Descobrir a importância de ter uma auto estima positiva e como melhorá-la. 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 
• Identificar  os distintos aspectos que nos caracterizam. 
• Reconhecer que podemos nos ver de diferentes modos. 
• Examinar como se forma a auto estima. 
• Identificar formas de melhorar a auto estima 
• Elaborar projetos de ajustamento  pessoal. 
 
TAREFA PARA CASA: 
Examinando uma decisão difícil. 
 
INTRODUÇÃO: 

Nesta Sessão os estudantes terão a oportunidade de refletir acerca da Auto-
Estima e de desenvolver estratégias para o seu aprimoramento, identificando  os 
distintos aspectos  que   nos caracterizam,  reconhecendo outrossim  como podemos nos 
ver de diferentes maneiras. 

 
Diante das dificuldades na vida, é comum vermos tantas pessoas desanimadas, 

desesperançadas, que perderam o foco e o senso de direcionamento de sua existência. 
Abordando acerca dos problemas existenciais, Rollo May (1962) em sua obra sobre “O 
Homem à procura de si mesmo”, assegura que a doença do século chama-se Ansiedade, 
e descreve um homem demolido com a perda da auto-estima e algumas implicações 
emocionais desse sintoma, tais como a perda gradual do senso do self; a perda do senso 
trágico; a perda do foco dos valores. Nessa perspectiva, o ator propõe uma redescoberta 
do Self com o recrudescimento da Auto-Estima. 

 
A Auto-Estima representa o amor que temos por nós mesmos, é algo que afeta 

crucialmente todos os aspectos multidimensionais do nosso comportamento afetivo, 
emocional, motivacional, emocional e de nossa conduta. 

 
Sendo uma variável multimensional, com implicações na vida afetiva, na vida de 

relacionamentos interpessoais e em grupo,  a sua perda pode trazer complicações em 
nosso viver produtivo. Vários fatores podem influenciar a perda da Auto-estima, tais 
como a falta de realizações; situações de privações financeiras; limitações físicas; 
quadros de debilitações da saúde; crises de relacionamentos; fracassos afetivos e 
profissionais, e outras situações como dependências químicas, e envolvimentos com o 
dissocial. Assim, a promoção da Auto-Estima é um vetor extremamente positivo que 
nos faz crescer, assumindo nossa autonomia, e superando nossos próprios limite. 
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Componente Teológico Bíblico 
 
                       Segundo Sartre (1960), o homem não á nada mais do que aquilo que ele 
faz de si mesmo. Essa mesma premissa é relatada pelo Sábio Salomão no Livro de . 
Provérbios 23:7. Nós vemos aqui a importância da mente, e  é ela quem comanda nossas 
ações. A bíblia diz "Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. (Romanos 12:2). 
 
                      Nos utilizando da Psicologia Cognitiva, basta entender que fomos criados 
à imagem e semelhança de Deus, e a Palavra de Deus nos assegura que tudo o que Deus 
fez é perfeito, e somos considerados como a coroa de sua criação. Creio ainda que, bem 
sabendo que somos frágeis e que andamos sempre preocupados com o que havemos de 
comer ou de beber, e até mesmo com a nossa indumentário, o Senhor fez comparações 
com as aves e com os lírios, e depois nos afirma que Ele mesmo se aperfeiçoa em 
nossas fraquezas, afirmando outrossim que a sua Graça nos basta. 

 
Vejo nisso alguns princípios bíblicos que nos ajudam a superar a nossa 

baixa auto-estima. O que é importante é assumirmos o nosso papel como filhos de 
Deus, sabendo que o Espírito Santo nos preenche, e que ajuda em nossas fraquezas, e 
que está pronto a nos perdoar. Nessa perspectiva, Ele nos tirou do Reino das trevas para 
o reino da sua luz, e para o reino do Seu amor., 

 
Não temos assim motivos para alimentar a perda de nossa auto-estima, e 

debaixo de todas as suas promessas, posso assegurar como o Apóstolo Paulo que 
declarou, “Posso todas as coisas Naquele que me fortalece”, e que nada nos separa do 
amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. 

 
Um outro relato bíblico se encontra em Romanos 8:37 em que a  Palavra de 

Deus confronta as raízes que tentam nos rebaixar, em que Paulo afirma “Mas em todas 
essas coisas somos mais do que vencedores por Aquele que nos amou”. 

  
Uma questão primordial para recrudescer nossa motivação nos é assegurada 

em Salmos 27: 1 que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, 
de nada recearei. Um outro fator primordial que rompe com o nosso marasmo é que 
fazemos parte de uma Geração Eleita e isso nos dá sentido de vida. Vimos isso através 
das Palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João 15:16 em que Ele mesmo afirma: “ 
Não me escolhestes  vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades 
e deis muitos frutos, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome 
pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda”. 

 
Vejam que tudo isso é motivo suficiente para que possamos romper com 

nossas fraquezas pessoais e limitações. Segundo o registro de Efésios 1:3-53 Bendito o 
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos 
espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu Nele antes da 
fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante Dele em amor. E 
nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo diante Dele em amor. E nos 
predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o 
beneplácito de sua vontade. 
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IDEIAS- CHAVES: 

⇒⇒⇒⇒ As crenças que temos acerca de nós mesmos, aquelas qualidades, capacidades, modos 
de       sentir  ou de pensar o que nos atribuímos, formam nossa “imagem pessoa” ou 
“auto imagem”. 

⇒⇒⇒⇒ A “auto estima” é o apreço e valorização que sentimos face as nossas características 
pessoais. 

⇒⇒⇒⇒ Todos somos diferentes. Do mesmo modo que temos aptidões e gostos distintos 
,também são distintos os aspectos que nos identificam e as qualidades e possibilidades 
que temos. Todos temos aspectos positivos e coisas em que melhorar. 

⇒⇒⇒⇒ Uma muitas palavras não são mais que uma simplificação de como somos. Cada pessoa 
é um conjunto particular de características que, além disso, podem variar dependendo 
do momento e da situação; de modo que poderíamos dizer que temos auto imagens 
como atividades. É importante não fazer generalizações a partir de um aspecto do que 
somos. 

 
Exemplos:  
Podemos ser muito faladores com os amigos e calados em casa. 
Ser um mau jogador de futebol não indica que sejamos um fracasso nos esportes. 
Que não nos saiamos bem  num exame não significa que não sirvamos para os estudos. 

Examinar como  se forma a auto-estima 

ATIVIDADE: 
Proponha à turma que discuta em pequenos grupos a seguinte questão: 
����   Como  se forma a imagem que temos de nós mesmos? 

 
EXEMPLOS: 

• Observando como nos comportamos. 
• Pela opinião dos demais. 
• Observando nossos defeitos. 
• Segundo o que te digam que és. 
• Pelo contraste do que pensamos com a opinião dos demais. 

 
IDÉIAS-CHAVES: 

• Nossa imagem pessoal se forma a partir das experiências positivas e negativas que 
tivemos no passado. É o resultado de superar nossos êxitos e aqueles propósitos não 
alcançados. 

• Os demais influem, com seus elogios e críticas, em como nos valorizamos. 
• Uma vez que, tanto o que no ocorre como o que opinam os demais não é sempre 

igual , também pode variar o modo como nos vemos. 
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Analisar  a relação  entre auto estima e comportamento: 

ATIVIDADE: 
Diga a algum aluno ou aluna que leia para a turma a seguinte carta: 

 Querido amigo: 

“Te escrevo porque estou um pouco preocupado. Ultimamente tenho a impressão  de 
que tudo me sai mal. A semana passada foram as provas para entrar na equipe de bola 
ao cesto e não me admitiram; além disso , fui reprovado no meu primeiro exame de 
inglês. 
Creio que sou um desastre, e começo a pensar que não sirvo para nada; até meu irmão 
me diz continuamente que sou uma negação para tudo. Decidi que não me apresentarei 
para tomar parte do grupo de teatro, não creio que me saia melhor nisso. Falo sempre 
que és um jovem com sorte, superaste as provas para a equipe e além disso és muito 
simpático. Ao contrário eu , como falo demais, não devo cair muito bem as pessoas, por 
isso já não me preocupo em sair com meus companheiros”. 

• Discuta o conteúdo da carta com a turma: 
• Crês que este jovem tem uma imagem positiva de si mesmo? 
• Como afeta a imagem que tem de si mesmo o seu comportamento? 

IDEIAS- CHAVES: 

Nossa auto estima afeta a forma de como atuamos porque tendemos a comportamo-nos 
como a pessoa que cremos que somos. Por ex: 
Se nos vemos a nós mesmos como pouco sociáveis, não nos esforçamos em tentar  nos 
relacionar com os demais; de modo que reforçamos essa crença  negativa  ao darmos a 
oportunidade da fazer novos amigos. 
As pessoas que têm uma auto estima positiva está satisfeita consigo mesma, confia em 
suas possibilidades, é mais popular entre seus amigos e obtém melhores resultados 
acadêmicos. Além disso, não poderão ter a necessidade de implicar-se em atividades 
que  possam prejudicar-lhe ( fumar , beber álcool , utilizar outras drogas ou envolver-se 
em ações que possam afetar negativamente do demais. 

 
Identificar formas de melhorar a auto estima 

• Pergunte a turma o que o menino da carta poderia fazer algo para melhorar sua 
autoestima e peça que indiquem formas de fazê-lo. 

 
EXEMPLOS: 

• Valorizar a si mesmo; Fazer outras coisas diferentes; Fixar-se em coisas boas que 
tem; 

• Tentar melhorar.  

 
IDEIA - CHAVE : 

•                    A auto estima pode ser modificada e  melhorada. 
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Algumas das formas que podemos melhorar nossa auto-estima são as seguintes: 
 
1. Não   Generalizar          
 

 

Como já temos dito ,não generalizar a partir das experiências negativas que  
possamos ter em certos momentos de nossa vida. Devemos aceitar que  podemos 
ter tido falhas em certos aspectos; mas isto não quer dizer que em  geral e em todos 
os aspectos de nossa  vida sejamos “desastrosos”. 

2. Centramos no  Positivo. Em conexão com o interior, devemos nos acostumar a observar as características 
boas que temos. Todos temos algo bom na qual podemos nos sentir orgulhosos;  
devemos aprecia-lo e ter em conta quando nos avaliamos a nós  mesmos. 

3. Estarmos conscientes  
dos  ganhos e êxitos. 

Uma forma de melhorar nossa imagem relacionada com esse “observar o bom” 
 consiste em estarmos conscientes dos ganhos e êxitos que tivemos no passado e 
tentar  
ter novos êxitos no futuro. Peça aos alunos que pensem no  maior êxito que tenham 
tido no ano passado.  
Diga-lhes que todos devemos reconhecer  em nós mesmos a capacidade de fazer  
coisas boas em  
determinados momentos de  de nossa  vida e que devemos nos esforçar para ganhar 
os êxitos que desejamos para o futuro. 

4. Não comparar-se. 
   

Todas as pessoas são diferentes; todos temos qualidades positivas em certos 
aspectos e características negativas em outros. Ainda que nos vejamos “piores” que 
os outros em algumas questões, seguramente seremos” melhores” em outras; 
portanto , não tem sentido que nos comparemos nem que, em nenhum caso nos 
sinta- 
 mos  “ inferiores”  a outras pessoas. 

5. Confiar em nos mesmos. Confiar em nós mesmos , em nossas capacidades e em nossas opiniões. Atuar  
sempre de acordo com  o que pensamos e sentimos, sem ter como base a aprovação 
ou desaprovação dos demais. 

6. Aceitarmos a nós mesmos. É fundamental que sempre nos aceitemos. Devemos aceitar que , com nossas  
qualidades e defeitos, somos antes de tudo ,pessoas importantes e valiosas. 

 
7. Estabelecer metas. 

Uma boa forma de melhorar a auto estima é tratar de superarmos   naqueles 
aspectos de De nós mesmos como que não estamos satisfeitos ,trocar esses 
aspectos que desejamos Melhorar. Para isso útil que identifiquemos o que 
gostaríamos de tracar em nós mesmos Ou que gostaríamos de conseguir ,logo 
devemos estabelecer metas a conseguir e esforçarnos para levar adiante essas 
modificações. 

Elaborar projetos de aperfeiçoamento de pessoal 
1. Como já vimos  no capítulo dedicado de como se forma a auto estima, a imagem 
que temos de nós mesmos se constrói a partir do balanço entre nossos êxitos e fracassos 
respeitando aquilo a que nos propomos. Concretamente , ganhar o que desejamos e ver 
satisfeitas nossas necessidades proporciona emoções positivas e aumenta a auto estima. 

2. Peça à turma que pense um momento em como eles tem se sentido quando saem 
bem numa tarefa ou quando alguém tem elogiado algum aspecto em que tenham 
melhorado. 

IDEIA- CHAVE: 

• Um modo efetivo para conseguir êxitos é planejar uma meta e traçar um plano para 
conseguí-la. 

1. Estabelecer uma meta: 
Uma meta é algo que queres fazer ou conseguir, um resultado que queres obter. 
Estabelecer uma meta ajuda a ter êxito porque indica até onde queremos chegar e 
nos obriga a comprometermos a consecução desse resultado. A meta que nos 
propomos tem que reunir uma série de requisitos. Deve ser uma meta: 
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• sincera, algo que realmente queremos fazer ou desejamos alcançar. 
• pessoal, não algo que venha imposto por alguém de fora. 
• realista, que vejamos que é possível conseguir num prazo relativamente curto de 

tempo( umas poucas semanas). 
• exequível,  que possamos determinar os passos ou coisas que temos que fazer para 

conseguí-las. 
• mensurável, que possamos comprovar o que temos ganho e o que nos falta alcançar. 
•  

ATIVIDADE: 
Revise com a turma a informação contida no capítulo “ Estabelecendo metas” de 

seu manual e peça-lhes que anotem o que gostariam de ganhar , mudar ou melhorar, 
como possíveis metas de seu “projeto pessoal”. Diga -lhes que decidam qual é a meta 
mais exequível e que mais gostariam de alcançar naquelas que tenham escrito. 

  EXEMPLOS: 

• obter uma boa nota em uma disciplina; ser mais popular; conduzir-se bem com os 
irmãos; fazer esporte; economizar dinheiro. 

 
Traçar um plano 

 Uma  vez que hajas alcançado a meta que desejas alcançar, traces um plano para 
alcança-la. Não se consegue  num dia; para conseguir melhor qualquer aspecto que te 
proponhas hás de fazer pequenos esforços. Traçar um plano consiste em determinar os 
passos que tens de dar para alcançar tua meta. Um plano inclui a lista de coisas que tens 
de fazer e quando tens que fazê-la. Chamaremos “submeta” a cada um desses pequenos 
passos que conduzem ao longo de teu objetivo ou meta geral. Diga a turma que pense 
um momento em o que se supõe uma volta ciclista. Ganhar a carreira é uma meta geral, 
mas para isto tem que superar previamente diversas etapas desenvolvidas em dias 
sucessivos ( etapas do plano, etapas de tempo, etc ),cada uma dessas etapas seria uma “ 
submeta”. Revise com os alunos os exemplos propostos m seu manual. 

ATIVIDADE: 
        Peça para a turma que trate de determinar individualmente coisas que poderiam 
fazer semanalmente para chegar a meta geral que cada pessoa se  propôs na atividade 
anterior. Uma vez tenha uma lista de  7 submetas, diga que as ordenem começando pela 
mais fácil e terminando pela mais difícil ou custosa para eles e que as anotem na folha 
de seu Projeto Pessoal. ( Se dispões de pouco tempo ,pode pedir que tragam esta tarefa 
completa de casa).      Informe-lhes que você reconhecerá e comentará os projetos 
realizados de cada pessoa, com o fim  de comprovar que todos tenham fixado os 
objetivos de uma forma adequada. Realize a sequência desta  atividade revisando as 
fichas o progresso semanal incluídas no manual  do aluno. 
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5ª Sessão 

TOMADA  DE  DECISÕES 
 

OBJETIVO  GERAL 
• Destacar a importância de se evitar tomar decisões de  forma impulsiva e  

ensinar um procedimento para otimizar a  solução de problemas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS         
Orientar acerca das tomadas de decisões que resultam em significações altruístas e que 
promovam a socialização, o crescimento pessoal e a autonomia social. 
Identificar problemas e decisões com   as   quais se enfrentam os jovens. 
Ressaltar a importância de evitar  tomar decisões de forma impulsiva.Apresentar e 
praticar o procedimento de cinco passos para resolver problemas ou tomar decisões. 

 
TAREFA DE  CASA 

• Ajudando a outras pessoas a tomar decisões.      
             

INTRODUÇÃO 
De acordo com a teoria da Dissonância Cognitiva de Leon Festinger (1968), 

existe uma tendência nos indivíduos de procurar uma coerência entre suas cognições 
(convicções, opiniões) envolvendo uma tomada de decisão.  Quando existe uma 
incoerência entre atitudes ou comportamentos (dissonância), algo precisa mudar para 
eliminar a dissonância. No caso de uma discrepância entre atitudes e comportamento, é 
mais provável que a atitude vai mudar para acomodar o comportamento. 

 
Segundo Kiierkegaard (1964), as tomadas de decisões são fontes de angústia que 

caracterizam o homem moderno. Nessa perspectiva, uma das provas cabais da 
maturidade é a capacidade que adquirimos para  tomarmos  uma decisão e resolver 
problemas de forma independente e responsável, ao qual requer que as pessoas parem 
para pensar antes de decidir.  As tomadas de decisões são vitais para se obter 
direcionamento existencial e sentido de vida. Pensando assim, Sartre (1961) assegura 
que o homem não é nada mais do que aquilo que ele faz de si próprio.  

 
Em sua obra sobre “Tornar-se Pessoa”, Carl Rogers (1960), assegura que, somos 

mais eficazes quando pensamos acerca de nós mesmos, e assim podemos tomar 
decisões coerentes e seguras, que resultam em significações para a nossa existência. 
Nesta  sessão avaliaremos o  procedimento simples mas útil na hora de enfrentarmos 
problemas e tomar decisões de forma adulta e responsável.  Psicólogos e Educadores 
reconhecem a adolescência e juventude são fases transitórias da vida que temos que 
tomar decisões face aos desafios da vida. Grande soma da juventude, sem orientação 
familiar, tomam decisões precipitadas e erradas, que comprometem sua jornada 
existencial. 
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Componente Teológico Bíblico 
 

                   Todos os dias tomamos decisões sobre o que comer, o que vestir, para onde 
ir e assim por diante. Algumas decisões talvez pareçam triviais, mas podem ter graves 
conseqüências. Por exemplo, a decisão de acender um cigarro pela primeira vez pode 
resultar no hábito de fumar durante o resto da vida. Nunca devemos subestimar a 
importância das decisões aparentemente insignificantes. Ao tomarmos decisões, mesmo 
as que parecem triviais, onde podemos procurar orientação? Como seria bom termos um 
conselheiro confiável na hora de tomar decisões difíceis! Você pode ter tal conselheiro. 
Um livro antigo com uma mensagem para os nossos dias nos diz o seguinte: “Teus 
próprios ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: ‘Este é o caminho. Andai 
nele’, caso vades para a direita ou caso vades para a esquerda.” (Isaías 30:21).  Quem 
falou isso e como pode ter certeza de que sua orientação é confiável? Essa afirmação se 
encontra na Bíblia, um livro que milhões de pessoas estudaram e passaram a acreditar 
que é inspirado por Jeová Deus, o Criador. (2 Timóteo 3:16, 17) Visto que Jeová sabe 
como somos feitos, ele é a melhor fonte de orientação. Ele também pode prever o 
futuro, sendo “aquele que desde o princípio conta o final e desde outrora as coisas que 
não se fizeram; Aquele que diz: ‘Meu próprio conselho ficará de pé’”. (Isaías 46:10) 
Um salmista expressou sua confiança em Jeová deste modo: “Lâmpada para o meu pé é 
a tua palavra e luz para a minha senda.” (Salmo 119:105) No entanto, como é que Jeová 
nos ajuda a navegar pelas águas turbulentas deste mundo para um lugar seguro? Como 
tomar decisões da maneira que Deus aprova? 
 
Aplique os princípios bíblicos 
                    Jeová  forneceu aos cristãos princípios divinos para ajudá-los a tomar 
decisões sensatas. Aprender e aplicar esses princípios pode ser comparado a aprender e 
usar um idioma. Depois de dominar o idioma, você muitas vezes percebe quando 
alguém comete erros gramaticais, visto que aquilo que ele fala não soa bem. Talvez não 
consiga explicar, em termos gramaticais específicos, exatamente o que está errado, mas 
você sabe que algo não está certo. Quando aprende princípios bíblicos a ponto de eles se 
tornarem parte de você, geralmente consegue notar quando certa decisão não é 
apropriada por não estar em harmonia com os princípios divinos. Veja, por exemplo, a 
decisão que um jovem talvez tenha de tomar ao escolher um estilo de cabelo. Nenhuma 
ordem bíblica condena especificamente um determinado penteado. No entanto, 
considere um princípio bíblico. O apóstolo Paulo escreveu: “Desejo que as mulheres se 
adornem em vestido bem arrumado, com modéstia e bom juízo, não com estilos de 
trançados dos cabelos, e com ouro, ou pérolas, ou vestimenta muito cara, mas dum 
modo próprio das mulheres que professam reverenciar a Deus, a saber, por intermédio 
de boas obras.” (1 Timóteo 2:9, 10) Paulo escreve aqui sobre as mulheres, mas o 
princípio se aplica também aos homens. Qual é o princípio? Nossa aparência deve 
refletir modéstia e bom juízo. Assim, o jovem pode se perguntar: “Será que meu estilo 
de cabelo irá refletir a modéstia própria para um cristão?” E que princípio orientador um 
jovem pode extrair das seguintes palavras do discípulo Tiago? “Adúlteras, não sabeis 
que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, todo aquele que quiser 
ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.” (Tiago 4:4) Os cristãos sentem 
aversão à idéia de ter amizade com o mundo, que é inimigo de Deus. Usar o estilo de 
cabelo preferido dos colegas faria com que o jovem parecesse amigo de Deus ou do 
mundo? Ao decidir como usar o cabelo, ele pode considerar tais princípios bíblicos que 
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o ajudarão a tomar uma decisão correta. De fato, os princípios divinos podem nos ajudar 
a tomar decisões e, quando adotamos o hábito de basear nossas escolhas em princípios 
bíblicos, torna-se mais fácil tomar decisões sensatas que não trazem consequências 
negativas. Há muitos princípios na Palavra de Deus. É claro que nem sempre vamos 
encontrar um texto que se aplique especificamente à nossa situação. Mesmo assim, 
podemos ler sobre como algumas pessoas obedeceram a orientação divina e como 
outras ignoraram os avisos divinos. (Gênesis 4:6, 7, 13-16; Deuteronômio 30:15-
20; 1 Coríntios 10:11) Ao ler tais relatos e analisar os resultados, vamos encontrar 
princípios divinos que poderão nos ajudar a tomar decisões que agradam a Deus. 
Considere como exemplo uma breve conversa de Jesus Cristo com o apóstolo Pedro. Os 
homens que estavam cobrando o imposto de duas dracmas haviam perguntado a Pedro: 
“Não paga o vosso instrutor as duas dracmas de imposto?” Pedro respondeu: “Sim.” 
Pouco depois, Jesus perguntou a Pedro: “De quem recebem os reis da terra os direitos 
ou o imposto por cabeça? Dos seus filhos ou dos estranhos?” Quando Pedro disse: “Dos 
estranhos”, Jesus disse-lhe: “Realmente, então, os filhos estão isentos de impostos. Mas, 
para que não os façamos tropeçar, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe 
apanhado, e, quando lhe abrires a boca, acharás uma moeda de estáter. Leva-a e dá-lha 
por mim e por ti.” (Mateus 17:24-27).  Que princípios divinos podemos encontrar nesse 
relato? 
     
                       Por meio de uma série de perguntas, Jesus orientou o raciocínio de Pedro: 
Sendo o Filho de Deus, Jesus era isento de pagar impostos. Embora Pedro, a princípio, 
não tivesse entendido isso, Jesus bondosamente o ajudou a captar o ponto. Ao ter de 
lidar com alguém que cometeu um erro, podemos tomar a decisão de tratá-lo com 
compaixão, imitando a Jesus, em vez de rudemente apontar o erro ou condenar a pessoa. 
Por ser tratado dessa forma, Pedro pôde ver o motivo de pagar o imposto por cabeça: 
para não fazer os outros tropeçar. Esse é outro princípio que podemos aprender desse 
relato. Levar em consideração a consciência dos outros é mais importante do que insistir 
nos nossos direitos. 
 
                          O que nos motiva a tomar decisões que mostram respeito pela 
consciência de outros? O amor ao próximo. Jesus Cristo ensinou que amar o próximo 
como a nós mesmos é o segundo maior mandamento, sendo que o primeiro é amar a 
Deus de toda nossa alma. (Mateus 22:39) No entanto, vivemos num mundo egocêntrico, 
e nossa pecaminosidade faz com que tenhamos tendências egoístas. Assim, para que 
uma pessoa ame seu próximo como a si mesma, ela tem de reformar a mente. —
 Romanos 12:2. Muitos já fizeram isso, o que os motiva a levar em consideração a 
consciência dos outros ao tomar decisões, quer grandes, quer pequenas. Paulo escreveu: 
“Fostes, naturalmente, chamados à liberdade, irmãos; apenas não useis esta liberdade 
como induzimento para a carne, mas, por intermédio do amor, trabalhai como escravos 
uns para os outros.” (Gálatas 5:13).   

 
Identificar problemas e decisões que enfrentam os jovens. 

Peça-lhes aos alunos que enumerem decisões que tenham que enfrentar 
habitualmente. Desenvolva um debate sobre a importância  de suas decisões.  Diga-lhes 
que muitas das decisões que têm que tomar ao longo dia  costumam ter pouca 
relevância, como por ex. # que roupa  colocar; # que guloseimas comprar no recreio; # 
que filme ver no cinema. 
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Todavia, a medida que as pessoas se tornam maiores, têm que ir tomando 
decisões mais complexas,  cujos resultados possam ter importantes consequências para 
o futuro. Estas decisões abrangem ,desde questões transcendentais,( por ex., que opções 
de estudo escolher, ao qual determinará o que se vai ser no futuro), até outras cotidianas, 
mas que podem ter consequencias importantes( como o aventurar-se a colar num exame, 
atirar coisas na rua, acompanhar as pessoas que se aventuram habitualmente em 
problemas, etc). 

IDÉIAS -CHAVES : 

• A medida que as pessoas se fazem maiores têm que ir tomando decisões mais 
importantes para a sua vidas. 

• Ter que resolver problemas ou fazer frente as decisões  importantes não deve ser 
visto como algo negativo, tido como um sinal de maturidade e uma oportunidade 
para o crescimento pessoal e para o exercício da auto estima e a responsabilidade. 

 
Ressaltar  a importância  de evitar tomar decisões ou resolver problemas de forma  
impulsiva. 

Pergunte aos estudantes o que pensam ser a melhor maneira de  atuar quando se 
tem que tomar decisões importantes. 

Ressalte a idéia de que quando se tem que tomar uma decisão difícil é 
fundamental não  fazer o primeiro que nos ocorra ou simplesmente deixar-se 
levar pelo que faz todo o mundo. 

Quando enfrentamos um problema ou uma decisão importante é necessário 
pensar detidamente que  se pode fazer e valorizar as consequências de cada 
alternativa. 

IDÉIAS - CHAVES: 

• Atuar de forma impulsiva ante a uma decisão é sinal de imaturidade. 

 
Apresentamos  um  processo útil para tomar decisões ou solucionar problemas. 
 
         Comente com a turma que se tem desenvolvido algumas guias para ajudar as 
pessoas a tomar decisões, e que nesta unidade vão aprender a utilizar uma composta dos 
cinco passos.   
 

O PROCESSO DOS CINCO PASSOS 
 
1.  DEFINIR O PROBLEMA. Com este passo há de  responder fundamentalmente a 

pergunta de: Que se quer obter com a decisão que se vão tomar. 
 

2.  CONSIDERAR  AS ALTERNATIVAS. Neste passo é importante pensar no maior 
número de alternativas possíveis, já que  quantas mais nos ocorram , maiores 
probabilidades teremos de encontrar a melhor.      

 
3 .VALORIZAR AS CONSEQUÊNCIAS DE CADA ALTERNATIVA. Aqui de 

deve considerar os   aspectos positivos e negativos de cada alternativa pode ter tanto 
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para nós mesmos quanto para outras pessoas.    Para levar adiante este passo 
corretamente, muitas vezes não basta contudo, usar a          informação com que se 
conta, mas é necessário alcançar novos dados que ajudem a  valorizar as distintas 
alternativas com que se conta. 

   
4.  ESCOLHER A MELHOR ALTERNATIVA POSSÍVEL. Consiste simplesmente 

em comparar as alternativas disponíveis e escolher a mais positiva possível ou 
adequada. Uma vez eleita, deveremos nos responsabilizar de a colocarmos em 
prática. 

  
5.  APLICAR A ALTERNATIVA ESCOLHIDA E COMPROVAR SE OS 

RESULTADOS SÃO SATISFATÓRIOS. 
          Em muitos casos é difícil encontrar a solução perfeita aos os problemas que se 
traçam,  porque é necessário comprovar os resultados da eleição e ver se foi obtido o 
que se pretendia. 
Este passa possibilitará que se possam trocar aqueles aspectos da situação que 
todavia não são satisfatórias e além disso facilitará  às pessoas que aprendam com 
sua experiência. 

 
Praticar  o procedimento dos cinco passos para resolver problemas ou tomar 

decisões. 
• Pratique com toda a turma um dos exemplos. Mostre detidamente a forma de 

proceder em cada um dos  passos o exemplo que lhe propomos na continuação 
ilustra o procedimento que se deve seguir. 

Exemplo: 
• Uma pessoa quer começar a praticar algum esporte, mas não tem preferências 

por nenhum em concreto. 
 

Passo 1 : definir claramente o problema que tem que solucionar 1 

Quando de estabelece um problema ou uma decisão a primeira pergunta que nos 
devemos fazer é o que queremos obter com esta situação, que meta perseguimos. A 
resposta a   esta pergunta nos ajudará a enunciar corretamente o problema que traçamos. 
Por exemplo , neste caso, algumas respostas poderiam ser: 

• Estar em forma; relacionar-se com outras pessoas; passar bem; chegar a ser famoso e 
ganhar dinheiro. 

Este passo pode resultar especialmente problemático para os adolescentes  porque nos 
exemplos práticos propostos apresentaremos algumas das possíveis metas para cada 
situação. 

IDÉIAS-CHAVES: 

• Uma mesma situação pode dar lugar a problemas muito distintos dependendo das 
metas que se persigam. 

• Ante uma situação concreta se pretender alcançar distintas metas de uma vez. 

 
 
 



53 
 

 
Passo 2:  considerações das  alternativas. 

Uma vez que saibamos o que  queremos conseguir, devemos pensar nas 
alternativas com que contamos .O objetivo deste passo é conseguir o maior número de 
possibilidades , independente de que nos pareçam irrealizáveis ou de que as vejamos 
como problemas graves. Este momento se trata de pensar em alternativas<, a 
valorização de cada uma delas devemos deixá-la para o seguinte passo do processo. Se 
nos pararmos neste momento para valorizá-las possivelmente não seremos capazes de 
sugerir mais do umas poucas e ainda mais, desconsideraríamos algumas que poderiam 
ser interessantes. Peça-lhes que sugiram  todas as alternativas que lhe ocorram para um 
exemplo concreto e anotá-los no quadro - verde. Admita todas as alternativas propostas 
( por muito de propostas que pareçam),desconsiderando somente aquelas que estão 
repetidas 

IDÉIAS - CHAVES: 

• O objetivo deste passo é considerar o maior número de alternativas possíveis. 
• Neste passo só anotamos opções  , a valorização e a eleição correspondem a 

momentos posteriores do processo. 

 
Passo 3 : Valorização das consequências de cada alternativa 

Uma vez que já não nos ocorrem mais alternativas, se deve passar a avaliar todas as 
sugeridas. 

Neste passo se deve levar  em conta fundamentalmente suas tarefas: 

Buscar toda a informação  necessária sobre as alternativas propostas. 
estabelecer as consequências positivas e negativas que se podem derivar cada 
alternativa. Não só se deve pensar nas consequências das alternativas para si mesmo, 
senão que ter em conta também as possíveis consequências para outras pessoas. Tendo 
em conta o anterior, avalie com seus alunos as alternativas propostas. 

Passo 4 : Escolher  a melhor alternativa 

Uma  vez que se tem avaliado as distintas alternativas, há de se compará-las 
entre si, escolher a que mais nos satisfaçam. Neste passo é possível escolher uma 
alternativa das  propostas ou decidir-se por uma combinação de várias delas que nos 
permitam minimizar as consequências negativas e maximizar as positivas.    No 
exemplo , podemos decidirmos por um esporte concreto ( futebol, bola ao cesto, tênis 
etc.) ou se pode optar por escolher vários que sejam complementares( por ex., a natação 
para estar em forma e o futebol como forma de relacionar-se com os amigos. 

 Passo  5 : aplicar a alternativa escolhida e comprovar se os resultados 
obtidos são os desejados. 

Um último passo  necessário é a avaliação dos resultados conseguidos. Pode 
suceder que por  distintas razões a opção elegida não tenha servido para conseguir o que 
se pretendia ou só se tenha alcançado em parte. Neste caso é necessário que analisemos 
o que foi passado e tentemos corrigir aquela que nos tenhamos saído mal. 
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IDÉIAS- CHAVES: 

• Tão importante como tomar a decisão mais acertada é aprender de nossos erros 
passados para poder corrigi-los no futuro. 

Ensaiar o procedimento dos cinco passos 

 

ATIVIDADE: 

Dedique o resto  da aula para praticar o procedimento ensinado e peça aos 
alunos que tomem a decisão seguindo a guia que aparece no manual. 

Para  conseguir que seus alunos pratiquem o processo de tomar decisões,  divida 
a turma em pequenos grupos ( 4 ou 5 pessoas) e proponha-lhes problemas concretos ( 
pode utilizar os que indicamos nos exemplos ou outros que eles mesmos  hajam 
planejado, mas se tem havido dificuldades na hora   de explicar o primeiro passo do 
processo, te sugerimos que opte pelos dos exemplos ,já que contribuímos com idéias 
para este passo). 

 
EXEMPLOS: 

• Eleger o presente que vai fazer teu melhor amigo ( a ) por seu aniversário. 

Passo  1 : Que se quer conseguir? 
Ficar bem; Presentear algo útil; Presentear algo que tu gostes; 
Reagir ante a um amigo que está falando mal de ti nas tuas costas. 
 

Passo 2 : Que se quer conseguir? 

Que deixe de falar mal de ti. Que os outros não acreditem no que está dizendo. 
Não perder  esse amigo. 

• Escolher entre as diferentes coisas que podes fazer para passar a tarde de domingo. 

 

Passo 3 : Que se quer conseguir? 

Divertir-se; Descansar; Relacionar-se com outras pessoas. 
Depois de deixar-lhes um tempo para desenvolver cada caso, peça a algum 

grupo que exponha detidamente o processo que tenham conseguido e o resultado de 
cada passo e comente-o com o resto da turma. Centre o debate na aplicação dos distintos 
passos do processo mais que no resultado final da decisão. 
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RESUMO: 
Peça à turma que enumere em seu manual as principais idéias tratadas nesta unidade e 
posteriormente cite as seguintes: A medida que as pessoas se fazem maiores têm que ir 
tomando cada vez mais decisões importantes. 

• Ter que resolver problemas ou fazer frente a decisões importantes não deve ser visto 
como algo negativo mas sim como um símbolo de maturidade e uma oportunidade 
para o crescimento pessoal. 

• Atuar de forma impulsiva ante uma decisão ´w sinal de imaturidade. 
• Uma mesma situação pode dar lugar a problemas muito distintos dependendo das 

metas que se perseguem 
• Frente a uma situação concreta se deve considerar o máximo o nº de alternativas 

possíveis. 
• Frente a uma decisão se deve considerar o máximo número de alternativas possíveis. 
• A consideração das alternativas e a avaliação de cada uma delas deve realizar-se em 

diferentes  momentos. 
• Tão importante como tomar a decisão correta é aprender com as decisões 

equivocadas do passado para não voltar a comete-las no futuro. 
•  
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6ª Sessão.   

PERSUASÃO   E  PENSAMENTO 
INDEPENDENTE 

 
OBJETIVO  GERAL   
Ensinar aos alunos que as pressões de outras pessoas podem influir em nossas decisões 
e mostrar de que forma se pode resistir. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Identificar as táticas persuasivas mais habituais empregadas. Analisar de que forma se 
pode responder aos intentos persuasivos. Praticar a forma de responder a persuasão.  
Reconhecer que muitas das decisões que tomamos se vem influenciadas pela pressão 
das pessoas. 

 

INTRODUÇÃO 
Em algumas situações, tomar decisões se torna difícil devido a que nos vemos 

submetidos as pressões de outras pessoas para que cheguemos ao que querem. Nesta 
sessão se vai trabalhar sobre este tipo de situações e sobre a melhor forma de fazermos 
frente para decidir o que mais nos interessa. 

Com a globalização, as informações estão em toda parte e o cenário em que 
vivemos é de mudanças e de transformações em todos os cantos da terra. As mídias 
informacionais inteligentes e as redes sociais exercem enormes influências na 
mentalidade das pessoas, e essa pressão social institucionalizada e ideológica 
transforma muitas pessoas em massa de manobra, sem pensamento crítico autônomo. 

Carl Rogers (1960) um dos grandes educadores que influenciou gerações, 
abordou sobre a necessidade do homem desenvolver o seu pensamento independente, e 
isso se transformou numa premissa da Psicologia Humanista, segundo o qual o homem 
é essencialmente livre para tomar decisões que resultem em significação para a sua vida. 

As influências  comportamentalistas do século passado, postulavam a tese de 
que o homem é um ser mecanicista, massificado e dependente das influências externas. 
Nessa perspectiva, o homem é susceptível aos estímulos externos. Albert Bandura 
(1968) elaborou a Teoria da Aprendizagem Social, segundo o qual grande soma do 
comportamento humano se dá através do processo de observação e de imitação de 
modelos, e esses modelos podem ser da vida real através da influência parental e de 
amigos; modelos representativos através da mídia social, e modelos simbólicos através 
de outras pessoas que exercem fascínio através de suas condutas. Taylor,  Walton,  J. 
Young (1973, e  R.F. Meier (1989), desenvolveram a conhecida Teoria da Transmissão 
Cultural, que brota à partir da desigualdade na distribuição de renda,  originária do 
poder econômico e das injunções políticas  que promove a injustiça social, dando 
origem assim à conduta desviada.  

A Teoria da Transmissão Cultural se refere ao posicionamento excludente da 
sociedade, que marginaliza o indivíduo e o estigmatiza.  Nesse contexto, o sujeito que 
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não cumpre com as normas estabelecidas pelo contexto social é considerado como 
condutualmente desviado. Assim  entendemos que a política estrutural de concentração 
de riquezas, impõe certas injustiças de desigualdade  social que marginaliza e exclue o 
homem, condenando-o à inadaptação social. Conceitos de transmissão cultural são 
definidos por Bahr (1979), no qual assegura que a conduta delinquencial se prende nos 
grupos primários pessoais e implica na formação de grupos de pares, que se dispõe as 
definições favoráveis ou desfavoráveis na violação da lei. 

 
 Nesse enfoque, a criminalidade  é adquirida por interação social, transmitida 
através de uma população marginal, onde o foco de Valores predispõe coletivamente às 
infrações sociais. Nessa esfera  sócio-demográfica, a Universidade de Chicago 
transformou-se nos anos 20 num dos maiores focos de estudos de análise e de 
intervenção dos problemas sociais, se utilizando da  própria vida urbana da cidade de 
Chicago, considerando seus problemas sócio-demográficos das migrações rurais, da 
industrialização acelerada, dos conflitos étnicos, e da crise sócio-economica que afetou 
a economia americana.  Estudos de Park, Burgess e McKenzie (1925), Shaw e McKay 
(1942), Thomaz e Znamiecki 1927), foram significativos para as explicações macro-
sociais que interferem na conduta delinquencial. Assim, estudos nessa perspectiva 
concluem que fatores de transmissão cultural,  reforçados pela industrialização 
culminam com a marginalidade social, e que por si, definem certas ecologias humanas, 
que se constituem em ambiente predisposto  ao desenvolvimento da cultura do crime. 
Tais estudos nessa linha de pesquisa da transmissão cultural ficam sendo conhecidos 
como pertencentes a Escola de Chicago. 
 

O pensamento independente é o que se recomenda para que cada pessoa seja o 
próprio protagonista de sua história, que aprenda a apreender e se torne independente e 
autônomo das influências negativas que lhe influenciam para o desvio social. Nessa 
perspectiva o homem é essencialmente livre para tomar decisões significativas para o 
seu crescimento, para o seu ajustamento intra-pessoal, para desenvolver socializações 
sadias, e para desenvolver atitudes altruístas na direção de sua autonomia social. 

 
 

Componente Teológico Bíblico 
 
                 Segundo a Psicologia Comportamentalista, somos fácilmente influenciados 
pela nossa cultura no meio cultural em que vivemos. Chega-se mesmo a afirmar que o 
homem é produto do meio. Isso acontece através de modelos educacionais, por meio das 
mídias informacionais inteligentes, e até mesmo por influência de propagandas que nos 
levam a assumir determinadas condutas e muitas delas nos levam por caminhos 
tortuosos e indesejáveis. É aí que reside os perigos de uma péssima escolha que pode 
nos escravizar e comprometer nossa conduta.  Influência é a força moral ou espiritual, 
poder ou capacidade, que têm um efeito sobre uma pessoa ou condição.  
Jesus apresenta esta força moral – a influência, sob várias metáforas: a)  Sal – Mateus 
5:13;  b)  Luz – Mateus 5:14-16;  c)  Fermento – Mateus 13:33. 
 
                  Neste Programa de Habilidades para Viver, podemos comprovar através de 
Pesquisas que as influências negativas são as principais responsáveis pelas escolhas da 
carreira do crime e das condutas antissociais. Portanto, desenvolver o pensamento 
único, significa deter a autonomia na vida para assumir atitudes altruístas sem deixar 
influenciar por agentes do mal que influenciam a carreira do crime. 
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              Na Epistola de Paulo em  II Coríntios 3:2-3, o Apóstolo declara que como  
referência somos como as cartas de Cristo.  As cartas sempre são escritas em materiais 
que sofreram uma mudança.  Se a carta foi escrita no papel, a polpa da madeira ou 
trapos, dos quais o papel foi feito, sofreu uma mudança.  Da mesma forma, não 
podemos exercer uma influência salutar de Cristo, até que soframos uma mudança. 
 Esta mudança espiritual é a conversão, sendo de vital importância para as nossas vidas. 
 Esta mudança é produzida pela palavra de Deus, segundo o Salmos 19:7 n o qual 
afirma que a lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma” (Salmo 19:7). 
 

Portanto, é mister que saibamos tomar decisões  corretas, sem nunca ter que ser 
influenciado pelo mundo. Ter pensamento único significa ter maturidade suficiente para 
seguirmos pelos caminhos santos do Senhor Jesus.  

               Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos 
da morte. Provérbios 14:12.  Fazendo uma analise desse versículo, podemos ver que 
nem tudo que escolhemos em nossas vidas é da vontade de Deus. Sempre devemos orar 
a Deus para seguirmos a sua vontade. Todos os dias nos deparamos com situações e 
coisas que são boas aos nossos olhos, mas nem tudo que é belo aos nossos olhos é bom 
para o nosso espírito. Pode até ser bom para nossa carne, mas jamais para nosso 
espirito. Nós sempre queremos o que é bom aos nossos olhos, mesmo muitas vezes não 
sendo bom de acordo com a vontade de Deus. Pois é natural querermos o que é bom, 
mas o que Deus tem reservado para nós não é bom. Ele só tem preparado o melhor para 
mim e para você, por isso que devemos sempre procurar fazer a sua vontade e antes de 
toda e qualquer decisão em nossas vidas devemos orar e pedi direção de Deus para 
sabermos se é ou não de sua vontade. 
 
                  Vamos analisar os versículos abaixo.  Entrai pela porta estreita; porque larga 
é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por 
ela; E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a 
encontrem. Mateus 7. 13-14. Vemos que Jesus mostrou a existência de dois caminhos 
onde o caminho que é largo e fácil de entrar por ele leva a perdição. Esse é o caminho 
que para os homens parece direito, mas a Bíblia deixa claro que esse caminho leva a 
morte. Que tenhamos sempre força para entramos no caminho estreito, pois esse é o 
único caminho que leva a salvação. 

 
 

Reconhecer que muitas das decisões que tomamos se vem influenciadas pela  

pressão de outras pessoas. 

IDÉIAS -CHAVES: 
São bastante  habituais as situações em que as outras pessoas intentam convencer-nos 
para que façamos algo que não queremos fazer. Uma das principais razões  porque os 
demais influem em nossas decisões se encontra na necessidade de sentir-se aceito pelo 
grupo e evitar se rechaçado. Na hora de fazer frente as consequências de nossas 
condutas, de nada serve desculpar-se afirmando que não queríamos fazê-lo, mas nos 
convenceram. 
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Identificar  as táticas persuasivas mais habituais empregadas: 

ATIVIDADE: 
Pergunte a seus alunos o que devem fazer para convencer a outros para que façam o que 
eles querem. Peça-lhes que exemplifiquem como se levam a cabo esses intentos 
persuasivos. 

EXEMPLOS: 

Ridicularizar 
“ És uma galinha “, “ No insistas mais, o que  pesa é que és um garoto”. 

Desafiar 
“ Porque não te atreves” , “Não és capaz”. 

Adular ,  “ puxar o saco”. 
“ Como inteligente que és ,não e custaria nada “. 

Ameaçar 
“ Como não fazes, deixaremos de ser teus amigos”. 

Prometer recompensas 
“ Se fazes ,te darei o que queres”. 

Insistir 
“ Venha, vem conosco. Diga que sim, Vamos anima-te. Tente...” 

Enganar 
“Eu já tinha feito antes e não  passa nada”.                                                                                                          

IDÉIA - CHAVE : 
Há muitas formas  de tentar persuadir alguém, mas todas perseguem  a mesma 
finalidade: tentar que façamos algo que não queremos fazer. 

 
Analisar  de que forma se pode responder aos intentos persuasivos 

 
Diga-lhes que nem sempre que nos intentam persuadir é para fazer algo mal ; às 

vezes os outros podem ter razão, porque a forma adequada de responder a persuasão não 
é negar-se sistematicamente a fazer o que nos pedem. Primeiro se deveria escutar o que 
nos pedem e depois tomar a decisão por si mesmo.  Comente-lhes que o procedimento 
para enfrentar a um intento persuasivo é uma variação do processo de cinco passos para 
tomar decisões. 

Pergunte-lhes que passos haveria de dar para responder a persuasão e proponha-lhes 
como processo básico o seguinte, que consiste fundamentalmente em escutar o que nos 
propõe e toma-lo em consideração, mas  decidir por nós mesmos. 

1.   Escutar o que a outra pessoa nos disse. 
2.Tomá-lo em consideração na hora da nossa decisão. 
3 . Decidir por nós mesmos o que devemos fazer (  se pode aplicar o processo dos 
cinco passos). 

4.  Atuar em consequência de nossa própria decisão. 
_____________________________________________________________________ 
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IDÉIAS- CHAVES: 

⇒É importante que as coisas que fazemos respondam ao que nós mesmos tenhamos    
decidido, e não às pressões de outras pessoas. 
⇒Quando alguém está tentando persuadi-lo, é importante que consideres o seguinte : 
⇒Que pretende a pessoa que quer persuadi-lo? 

⇒Que validez tem os argumentos que se utilizam para convencer-te? 
⇒Que consequências terá para ti e outras pessoas o que te propõem? 
⇒Queres realmente fazê-lo? 

 

Praticar a forma de responder à persuasão. 

ATIVIDADE: 
Peça voluntários para representar situações em que uma pessoa tenta persuadir  a 

outra para fazer algo que em princípio não queira fazer. Peça a pessoa que está sendo 
persuadido que verbalize o que pensa para responder a esse intento persuasivo e 
comente-o com a turma. Tenha sempre presente a importância de reforçar os aspectos 
positivos da execução e a conveniência de que as críticas que se realizam  vá 
acompanhadas de sugestões sobre como melhorar. 

EXEMPLOS: 

*  Um amigo tenta convencer-te para que proves tabaco, mas tu não queres. 
*  O grupo com quem sais decide ir pegar-se com outros ,mas tu crês que não 

deverias fazê-lo. 
*  Um companheiro decide faltar a aula seguinte e , apesar de que tenhas a 

intenção de ir, trata de convencer-te  para que o acompanhes. 
*  Uns amigos querem ir comprar álcool para beber e tentam convencer-te para 

que os acompanhe. 
 Para finalizar, diga aos alunos que em uma unidade posterior ( assertividade) se 
treinará outra série de habilidades que podem ser úteis para afrontar estas situações em 
que outras pessoas não respeitam teu direito de tomar tua própria decisão. 

RESUMO: 

 Peça a turma que enumere em seu manual as principais idéias tratadas nesta 
unidade e posteriormente cite as seguintes: 

⇒⇒⇒⇒ São habituais as situações em que outras pessoas tentam convencernos para que façamos algo que  não 
queiramos fazer. Uma das principais razões para que os demais influenciem em nossa decisões é a necessidade de 
sentir-se aceito pelo grupo e evitar ser rechaçado. Na hora de fazer frente às consequências de nossas condutas ,de 
nada serve desculpar-se  com : “ nós não queríamos fazê-lo, mas nos convenceram”.Há muitas formas de tentar 
persuadir alguém mas todas perseguem o mesmo: tentar que façamos algo que não queremos fazer.É importante 
que as coisas que fazemos sejam porque nós tenhamos tomado esta decisão  e não porque outros nos hajam 
pressionado a fazê-lo.  
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7ª. Sessão 

CONTROLE  EMOCIONAL 

 
OBJETIVO GERAL  
Compreender as diferentes reações emocionais e ensinar técnicas para seu manejo,  
possibilitando o equilíbrio e a harmonia interior. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS         

• Examinar em que consiste as emoções. 
• Definir ansiedade e examinar as situações, reações corporais, pensamentos e 

condutas que se relacionam com ela. 
• Definir a ira e a impulsividade instintiva,  examinando as situações, as reações 

corporais, os pensamentos e condutas que se     relacionam com ela. 
• Examinar e treinar formas concretas de manejar as emoções de ansiedade e a ira. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Emoções, são estados de ânimos  produzidos por impressões dos sentidos, que 
estão dentro de nós que independe de nossa de nossa vontade, que afetam nossos 
pensamentos, sentimentos, decisões e de maneira fundamental, a vontade de agir. São 
uma espécie de motor interior que move nossa vida, que nos impulsiona à ação, que nos 
dita planos instantâneos para encararmos as situações, pois em qualquer emoção está 
implícita uma tendência a agir. Existem algumas emoções essenciais, que em cada 
pessoa, se misturam de maneira diferente e dão origem a toda uma variedade de efeitos 
ou impressões da “alma”. São quatro as emoções básicas:  ira ou cólera;  medo ou 
temor;  tristeza ou dor;  felicidade ou alegria. 

 
Daniel Goleman (1990) é o autor que criou a Teoria da Inteligência   Emocional 

(EI) hoje é um importante fator de desempenho no trabalho, no lar e na escola. A 
inteligência emocional está diretamente ligada ao estado emocional do aprendiz (como 
ele se sente sobre si mesmo) e sua motivação (como ele se sente sobre o assunto).  Sem 
emoção não podemos tomar uma decisão (Damasio, 1995). Emoções positivas facilitam 
o aprendizado enquanto que as negativas dificultam. Daniel Goleman desenvolveu 
cinco (5) habilidades da Inteligência Emocional: 

 
1. Conhecer as próprias emoções e classificá-las 

Para que isso ocorra, é aconselhável que se adquira o costume de prestar atenção nos 
sinais fisiológicos e emocionais de nosso corpo. sintomas físicos, como tensão 
muscular, dores de cabeça, transpiração repentina, sudorese, rubores, contração do 
estômago e outras expressões, como falta de concentração, irritabilidade ou sensação de 
vazio interior são indicadores emocionais....Desafio? é descobrir a emoção que nos 
invade e aceitá-las sem julgamento, pois as emoções não são nem boas nem más, 
simplesmente são informações sobre nós mesmos... 
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2. Conduzí-las 

Para poder utilizar essa informação, precisamos nomear o que nos ocorre no dia-a-
dia, como estou irado; estou triste, sinto inveja, medo, culpa, ansiedade, vergonha, 
ciúmes, saudades , felicidade.... como conduzo minhas próprias emoções? é isto 
que realmente nos distingue. sabemos que, mesmo quando nossas emoções nos 
impulsionam a agir, podemos escolher como fazê-lo.. 

 
3. Automotivar-se 

Mesmo quando as coisas parecem ir mal, conservamos a esperança; apesar de 
acreditar na derrota iminente, formulamos um novo plano de ação; somos capazes 
de aceitar uma recusa ou um fracasso com elegância, sem esmorecimento; não 
abandonamos uma tarefa, ainda que nos pareça frustrante; sente-se  com habilidade 
suficiente para continuar a diante, até mesmo perante os mais sérios tropeços. 

 
4. Colocar-se no lugar dos demais 

Tão importante quanto o controle das emoções é perceber e saber como reagir ao 
mundo interior e vivencial dos demais. Quando aprendemos a conhecer o conteúdo 
de uma emoção e sabemos nomeá-la, também conseguimos identificá-la em outras 
pessoas.. 
 

5.  Ter sucesso nas relações interpessoais 
A base de todos os vínculos sociais é o trabalho nas relações com os outros. Nessa 
simples atitude, estamos aplicando diversos princípios da inteligênciaemocional; ter 
empatia pelos outros para saber suas necessidades ou o que esperam obter da 
relação; dedicar tempo e esforço para cultivar essa amizade, quanto mais elevado 
for nosso nível de sensibilidade em relação às emoções dos outros, maior o sucesso 
teremos nas relações. Essa qualidade nasce da condução adequada da vida 
emocional e está relacionada ao nosso nível de inteligência emocional. 
 

 
 

Componente Teológico Bíblico 
 
                   Aprender a dominar nossas emoções é algo que precisa ser trabalhado dia a 
dia. Quantas vezes em sua vida você toma decisões equivocadas sem pensar, por 
pressões ou ansiedades? Quantas pessoas você feriu com palavras e atitudes nas mesmas 
circunstâncias emocionais cujas consequências dificilmente foram restauradas? 

                  Emoções são forças poderosíssimas e muitas vezes determinantes de uma 
vida. Mas a bíblia nos ensina que quem deve controlar a nossa vida e nossas emoções é 
o Espírito Santo como diz em Gálatas 5:22 “Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, 
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança”. 

                 Mas o que realmente é a emoção? De acordo com a wikipédia emoção 
significa uma experiência subjetiva, associada ao temperamento, personalidade e 
motivação. A palavra em inglês ‘emotion’ deriva do francês émouvoir. Que é baseada 
do latim emovere, onde o ‘e- (variante de ex-) significa ‘fora’ e movere significa 
‘movimento’. 
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                Emoções positivas: Bondade, compaixão, misericórdia, amor e assim por 
diante, são boas emoções e nos afetam positivamente e também aos que nos rodeiam. 

                Emoções negativas: Ansiedade, depressão, ira, raiva, rancor, orgulho, culpa, 
solidão, são estados de espírito egoístas que não afetam apenas você, mas também as 
pessoas em torno de você e sua família, amigos e colegas de trabalho. Baixa auto-
estima, pecados não confessados, recordações, falta de perdão, problemas econômicos, 
familiares e de saúde são circunstâncias pela qual surgem esses sentimentos negativos. 

                    A palavra de Deus fala da importância dos sentimentos humanos, mas no 
exorta a sabedoria e conhecimento para controlarmos nossas emoções. Deus prometeu 
dar-nos descanso, paz e liberdade por nossas cargas emocionais. Cristo promete 
descanso para aqueles que estão cansados e oprimidos (Mt 11.28). O Espírito Santo nos 
ajuda a controlar as emoções, cultivando os frutos do Espírito (Galatas 5:22-23). 

                     Aprender a controlar as nossas emoções é algo que deve ser trabalhado em 
nossa vida todos os dias. Para alcançar esse objetivo, existem fundamentos que devem 
estar presentes: 

Intimidade com Deus: A partir do momento em que abrimos o nosso coração e 
deixamos que o Pai nos conforte, nunca mais seremos o mesmo. Sua confiança é 
facilmente influenciada por Sua Palavra e pelo Seu Poder então já não importa mais o 
que está por vir, pois a sua confiança está que Ele fará a sua perfeita vontade em sua 
vida. 

Domínio próprio: Deus nos deu um espírito de domínio próprio porque sabe que 
precisamos para poder viver em santidade e crescer espiritualmente (2Tm 1:7) “Porque 
Deus não nos deus o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação”. 

                  Para termos vitória sobre as emoções negativas e nos tornarmos cheios da 
alegria e da paz do Senhor, dependemos do Espírito Santo e de nosso domínio próprio. 
Deus te chama para fazer mudanças em sua vida. Nem sempre a culpa é dos outros. 
Peça para ele te ajudar a identificar os problemas emocionais em sua vida e suas causas. 
Se pecar, confesse ao Senhor e receba o seu perdão! Se é rancor ou amargura, peça para 
que ele te ajude a perdoar! Se é ansiedade, confie que o Pai está no controle de sua vida!                    
Se você não está em comunhão com o Pai, diante a tanto bombardeio emocional, 
permita que hoje mesmo ele controle a sua vida. 

 
Você pode aumentar sua inteligência emocional? 

 
Por trás de qualquer sucesso ou conquista pessoal, sem dúvida está um 

bom grau de inteligência emocional. dificilmente alguém atinge suas metas sem ter 
aplicado boa parte dos conceitos explanados. Os indivíduos com alto grau de 
quociente emocional (QE) revelam claramente este comportamentos: Assumem 
o controle da própria vida (não permitem que outros ajam ou decidam por eles e 
responsabilizam-se por suas decisões – sem culpar os demais. Sabem perdoar, ser 
reconhecidos e gratos por tudo o que lhes fazem;  Aprendem a aceitar a incerteza 
do futuro,  pois sabem que este não pode se controlado.Preocupam-se menos com 
bens materias e mais em  atingir um bom   grau de  crescimento pessoal. Traçam 
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metas para si mesmos e concentram sua vida aonde querem chegar sem  deter- se 
nos obstáculos de “emergências” diárias ou nos “micros problemas” da vida. 
Aceitam sua fraquezas. mostram-se mais felizes, pois têm a consciência de que a   
vida é um constante vaivém de emoções positivas e negativas.  

 
TAREFA PARA  CASA 

Experiência Prévia 1 
Antes de iniciar a sessão gere uma situação que em sua opinião, possa fazer que a 
maioria de seus alunos sintam ansiedade ou ira. Exemplos: 
• Diga-lhes que o diretor recebeu queixas da turma e irá falar com eles dentro de uns 

momentos. 
• Diga-lhes que durante duas semanas não haverá nenhum recreio porque têm que 

recuperar o tempo perdido. 
Depois de uns momentos explique a situação  planejada era falsa e que se tratava de 
uma pequena experiência para introduzir a unidade. 

 
Examinar em que  consistem as emoções. 

• Pergunte-lhes o que sentiram ante a situação que se planejou. 
  Diga-lhes que as reações que tiveram são manifestações que se denomina “ emoções”.  
Estas consistem em respostas naturais ante determinadas situações que implicam perigo, 
ameaça , frustração , etc. 
 
Nas emoções entram em jogo quatro aspectos : 
• Uma situação concreta. 
• Uma série de reações fisiológicas específicas ( aceleração do pulso e da respiração, 

tensão muscular , etc...) 
• Alguns pensamentos determinados. 
• Um tipo de resposta concreta. 
 

Explique-lhes que , ante determinadas situações, somente aparecem uma série de 
reações fisiológicas dirigidas fundamentalmente a colocar o organismo em alerta. Estas 
situações e as reações experimentadas estão acompanhadas de uma série de 
pensamentos específicos, produzem-se um estado emocional determinado. O resultado  
final dá lugar a desencadeamento a uma série de condutas.  

 
IDÉIAS-CHAVES: 

⇒ As emoções são reações naturais que nos permitem nos colocar em alerta ante 
determinadas situações. 
⇒ Os componentes centrais das emoções são reações fisiológicas( aumento  da taxa 
cardíaca e da respiração, tensão muscular, etc) e os pensamentos. 
⇒ É necessário adquirir certas habilidades para manejar as emoções já que uma 
intensidade excessiva pode fazer que as pessoas as vivam como estados desagradáveis 
que os levam a realizar condutas indesejáveis. 
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Definir a ansiedade e examinar as situações reações corporais, pensamentos e 
condutas que se relacionam com ela. 

 
 A ansiedade é uma dessas emoções que se necessita manejar porque são vividas 
como desagradáveis ou podem provocar condutas impróprias quando se produzem nos 
contextos sociais ( por ex.  falar em público) ou situações que não trazem em si nenhum 
perigo por exemplo subir no elevador, sair na rua, etc.). 
 
����  Pergunte que significa para eles ansiedade e , depois de um breve  debate, dê-lhes a 
seguinte definição. 
 
“ A ansiedade consiste num conjunto de sentimentos de medo, inquietude , tensão , 

preocupação e insegurança que experimentamos ante situações que consideramos 

ameaçadoras ( tanto física como psicológicas ).” 
 
 Faça que os alunos pensem m situações em que se tenha sentido ansioso e que  
tapem a ficha do manual do aluno. Depois elabore e comente uma lista de tipo de 
situações que lhes provocam ansiedade, as reações fisiológicas suscitadas , e tipo de 
pensamentos que têm tido e as condutas que têm realizado. 
 
Exemplos:      
                                    

REAÇÕES FISIOLÓGICAS 
Aumento da taxa cardíaca; 

Suores;  tensão muscular;  tremores. 
 

�             �              � 
              SITUAÇÕES 

Frente  a um exame;  falar com o jovem que tu gostas 
frente  uma competição esportiva. 

CONDUTAS 
Dar um branco;  escapar;  ficar parado. 

                                   �              � 
          

      PENSAMENTOS 
Medo de fazê-lo mal;  

pensar nas consequências negativas;  
não saber o que fazer. 

   
 

IDÉIAS - CHAVES : 

⇒⇒⇒⇒ Na  ansiedade, como em qualquer  outra emoção, parece um papel muito 
importante o tipo de pensamentos que temos e as reações físicas experimentadas.     
⇒ O modo que nos comportamos quando estamos ansiosos as vezes é inadequado e 
interfere em nosso funcionamento normal.  
⇒ É muito importante controlar este tipo de emoções já que podem afetar seriamente 
a capacidade de desenvolver um a vida sadia. 

 
 
 
 



66 
 

Definir a ira e examinar as situações reações corporais , pensamentos e  condutas 
que se relacionam com ela. 

 
Diga aos alunos que a ira é outra emoção que pode ser problemática. Dê a seguinte 
definição de ira: A ira faz referência a um conjunto particular de sentimentos que 
incluem o enfado ,a    irritação, a raiva, etc. e só aparecem na ocorrência de um 
acontecimento que nos contraria.  Siga o mesmo procedimento para a ansiedade , 
pedindo lhes que pensem em situações em que se tenham sentido irados, enfadados ou 
enjoados, e que tapem a ficha do Manual do Aluno, elaborando e comentando 
posteriormente uma lista com suas contribuições.  
 

REAÇÕES FISIOLÓGICAS 
Aumento da  taxa   cardíaca e respiratória; 

Suores;  tensão muscular;  tremores. 
�            �            �                                          

                    SITUAÇÕES 
Ante a um castigo injusto;  

quando alguém se mete  comigo 

             CONDUTAS 
Insultos;  agredir o outro;  bater  nas coisas. 

 

�            �             � 
Pensamentos;  medo de fazê-lo mal;  

pensar nas consequencias   negativas;  
não saber o que fazer. 

 
                                             

 
IDÉIA-CHAVE: 

 
⇒ Na ansiedade como em qualquer outra emoção ,tem um papel muito importante o 

tipo de pensamentos que temos e as reações físicas experimentadas. 
⇒O modo como nos comportamos quando estamos ansiosos mesmo que pequeno é 
inadequado e interfere em nosso funcionamento normal. 
⇒ É muito importante controlar este tipo de emoções já que podem afetar seriamente a 
capacidade de desenvolver uma vida sã. 
 

 
Examinar e treinar formas  concretas de manejar as emoções de ansiedade e ira. 

 
 Diga-lhes que os estados emocionais de que estamos falando são habitualmente 
vividos de forma negativa, o que faz que muita gente busque formas de eliminá-las.¯ 
Pergunte-lhes que fazem eles quando se sentem ansiosos ou irados para eliminar o mal 
estar que produzem essas emoções. Realize uma lista no quadro verde com as reações 
que geram  cada emoção. 

 
 
Exemplos: 

ANSIEDADE IRA 
Respirar profundamente  ; Distrair-se; fumar; beber álcool; 

roer unhas;   evitar a situação. 
Gritar; Atacar o outro; reprimir-se; insultar; 

dar socos na parede. 
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Explique-lhes que existem técnicas para enfrentar situações que os fazem sentir-

se nervosos ou irados. As técnicas que se vão tratar aqui se dirigem fundamentalmente a 
: 
•  Controlar as reações corporais. 
• Controlar os pensamentos. 
• Treinar comportamentos adequados. 
 

Comente-lhes que cada uma das técnicas que se vão praticar têm seus aspectos 
positivos e negativos. Algumas estão  pensadas para serem utilizadas antes de entrar nas 
situações que desencadeiam ansiedade ou ira, enquanto outras podem ser postas em 
prática tanto antes como durante ou depois de afrontar essa situação. Por outra parte, 
umas são muito fáceis de aprender e podem ser postas em prática, enquanto  outras 
requerem certo treinamento para sua utilização. 
 
RESPIRAÇÃO PROFUNDA 

Diga-lhes que esta técnica é mais fácil e, por isso mesmo, uma das mais úteis, já 
que não requerem demasiada prática para dominá-las. Por outra parte, essa é uma 
técnica eficaz para aplica-la antes, durante ou depois de enfrentar-se a situação 
emocional.  
 
PENSAMENTO POSITIVO 
      Esta técnica também pode ser útil antes, durante ou depois das situações que 
desencadearam ira ou ansiedade, todavia, já requer um grau de treinamento maior. A 
técnica consiste fundamentalmente em substituir os pensamentos negativos (pensar 
unicamente no que pode ir mal,centrar-se unicamente nos aspectos concretos,conceder-
lhe as coisas  que tenham mais importância,etc.) por outros pensamentos  mais 
positivos. A dificuldade desta técnica  radica a capacidade de identificar a tempo os 
pensamentos negativos e   substituir antes de que seja demasiado tarde. Outrossim, a 
técnica em sí é muito fácil . Remeta aos alunos ao manual do aluno e descreva-lhes a 
técnica. Depois peça-lhes que realizem a tarefa indicada e faça uma lista no quadro 
verde com os exemplos propostos. 
 
 
RELAXAMENTO MUSCULAR 

Esta técnica também serve para por em prática antes, durante e depois de uma 
situação que suscita ansiedade ou ira, mas para  sua aprendizagem requer uma prática 
continuada durante algumas semanas ( uma vez ao dia durante dois ou três semanas 
pode ser suficiente). Diga-lhes que a técnica em sí é muito simples e consiste em ir 
relaxando progressivamente os distintos músculos do corpo com o que se pretende 
eliminar  a sensação de tensão muscular conseguindo o desaparecimento do mal 
estar.Para  realizar a prática desta técnica assegure-se de que dispõe de tempo suficiente 
para completar o exercício ( 20 a 25 minutos).  

 
Diga-lhes que vá colocar uma  fita que lhes irá guiando passo a passo na 

relaxação muscular e que é necessário que todos estejam em silêncio para praticar o 
exercício. 

Peça aos alunos que vejam sua pulsação. 
Apague as luzes e inicie o exercício utilizando a fita de relaxamento. 
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     Uma finalizado o exercício peça-lhes que voltem a tornar  a pulsação e que comparem 

com a que tinham previamente. Recorde-lhes que para utilizar esta técnica devem 
começar a praticá-la quando se sintam  tranquilos e num lugar silencioso. Depois de um 
tempo chegarão a automatizar o processo até o ponto de que não seja necessário mais 
que uns instantes para relaxarem. É então, quando estarão em disposição de utilizar a 
técnica com garantias de êxito. 
 
 

ENSAIO  MENTAL 
Esta técnica serve tão somente para aplica-la antes de ter que enfrentar situações  

emocionais intensas. Consiste em imaginar-se previamente realizando condutas 
apropriadas para essas situações com as quais se ganha segurança e se evitam condutas 
indesejáveis como o escapar a situação, cair bloqueado, reagir violentamente , etc. Se 
trata e imaginar-se a si mesmo fazendo frente a situação que produz ansiedade ou ira, 
levando a frente uma conduta apropriada e sentindo-se  completamente relaxado e 
confiante. Para aplicar a técnica corretamente  há que se praticar mentalmente o que se 
vai dizer e o que se tem que fazer em tal situação. Depois se deve seguir ensaiando 
mentalmente  o que se vai dizer até que comece a sentir maior segurança em si mesmo. 
Nas unidades posteriores ao programa ( Habilidades Sociais e Assertividade) se 
praticarão amplamente técnicas específicas para afrontar situações concretas em que 
está habitualmente presente a  ansiedade e a ira. 
 

RESUMO: 
⇒ As  emoções são  reações naturais que permitem nos colocar em alerta  frente determinadas situações. 
⇒ Os componentes centrais das emoções são as reações corporais (aumento da taxa cardíaca e 
respiratória , tensão muscular , etc.) e os pensamentos. 
⇒ É necessário adquirir habilidades para manejar as emoções, já que uma intensidade excessiva pode 
provocar que as pessoas as vivam como estados desagradáveis e os leve a fazer condutas indesejáveis. 
⇒ Na intensidade , como em qualquer outra emoção, faz um papel muito importante o tipo de 
pensamentos que temos e as reações físicas experimentadas. 
⇒ As condutas que se produzem quando se está ansioso  geralmente são inadequados e interferem com o 
funcionamento normal das pessoas. 
⇒ As reações fisiológicas ante a ira são similares as que se produzem  frente a ansiedade ,o que 
diferencia uma da outra são o tipo de pensamentos relacionados com essas reações e as condutas que se 
desencadeiam. 
⇒ É muito importante controlar este tipo de emoções já que podem afetar seriamente a capacidade para 
desenvolver uma vida sadia. 
⇒ Existem diversas técnicas para manejar esses estados negativos. Nesta unidade se tem visto quatro: a 
respiração profunda , a relaxação muscular, o pensamento positivo e o ensaio de conduta.  
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8ª Sessão 
HABILIDADES  DE COMUNICAÇÃO 

 
OBJETIVO GERAL             

• Ensinar aos alunos como comunicar-se com  eficácia e como desenvolver 
estratégia para adquirir habilidades nessa área de vital importância para a 
qualidade de vida. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                

• Conhecer os distintos tipos de comunicação. 
• Examinar a importância  de coincidam o componente verbal e não verbal para 

que a comunicação seja eficaz. 
• Definir “ mal entendido” e examinar como se pode evitar. 
• Definir algumas estratégias para uma boa comunicação. 
 

 
INTRODUÇÃO  
              A comunicação é um aspecto essencial da vida humana. Não basta apenas 
falar, você também precisa ser entendido de maneira coerente com suas intenções de 
discurso. Para aprimorar suas habilidades de comunicação, seja na vida pessoal ou na 
carreira, confira nove dicas práticas que podem fazer a diferença. A comunicação em 
nossos dias é vital para um bom relacionamento interpessoal; para causar uma boa 
impressão junto às pessoas; para expressar nossos sentimentos; nossas ideias; nosso 
potencial de inteligência, e até para expressar nossas ideias e níveis de conhecimento. A 
comunicação é o processo de transferir sinais/mensagens entre um locutor e um 
emissário através de vários métodos (palavras escritas, sinais não-verbais, palavras 
ditas). Ela também é um mecanismo que usamos para estabelecer e modificar 
relacionamentos. Entendemos que para todas as pessos necessitam desenvolver 
habilidades para se comunicar, e nessa perspectiva colocamos os seguintes princípios: 

 
a) Saiba o que realmente é a comunicação. tenha coragem para dizer o que 

pensa. Tenha confiança em saber que você pode fazer contribuições úteis a 
uma conversa. Arranje tempo diariamente para consultar suas opiniões e 
sentimentos para poder dividi-los adequadamente com os outros. Indivíduos 
que hesitam em falar por acharem que suas contribuições poderiam ser 
inúteis não devem ter medo. O que não é importante ou útil para uma pessoa 
pode ser para outra.  

 
b) Pratique. Desenvolver habilidades de comunicação avançadas começa com 

interações simples. Habilidades comunicativas podem ser praticadas 
diariamente em ambientes que variam do social ao profissional. Novas 
habilidades exigem tempo para serem refinadas; porém, sempre que usar as 
habilidades de comunicação, você se abrirá a oportunidades e futuras 
parcerias. 

 
c) Faça contato visual. Independentemente de você estar falando ou 

escutando, olhar nos olhos do seu interlocutor pode melhorar a interação. O 
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contato visual demonstra interesse e, consequentemente, encoraja seu 
parceiro a se interessar.uma técnica para ajudá-lo com isso é encarar 
conscientemente um dos olhos do ouvinte antes de encarar o outro. Ficar 
movendo a cabeça em relação a cada olho fará seus olhos parecerem 
brilhantes. Outro truque é imaginar a letra “T” na cabeça do ouvinte, com a 
linha horizontal partindo das sobrancelhas e a vertical descendo em direção 
ao centro do nariz. Estude firmemente esse T com seus olhos. 

 
d) Use gestos. Podem ser gestos com as mãos e com o rosto. Faça seu corpo 

inteiro falar. Use gestos menores para indivíduos e grupos pequenos. Os 
gestos devem aumentar de tamanho de acordo com a extensão do grupo de 
ouvintes. 

 
e) Não envie mensagens mistas. Faça suas palavras, gestos, expressões faciais 

e tonalidade combinarem entre si. Disciplinar alguém enquanto sorri envia 
uma mensagem mista e, portanto, ineficiente. Se precisar passar uma 
mensagem negativa, faça com que suas palavras, expressões faciais e 
tonalidade transpareçam tal negatividade. 

 
f) Esteja atento a o que seu corpo está dizendo. A linguagem corporal pode 

dizer muito mais do que um punhado de palavras. Uma postura aberta com 
os braços relaxados nas laterais do corpo indica a todos que você é abordável 
e aberto a escutar o que os outros têm a dizer. 
• Braços cruzados e ombros curvados, por outro lado, sugerem 

desinteresse na conversa ou pouca vontade de se comunicar. 
Normalmente, a comunicação pode ser interrompida antes de começar 
através da linguagem corporal que sugere que você não quer conversar. 

• Postura apropriada e uma posição abordável podem fazer com que 
conversas difíceis fluam mais naturalmente. 
 

g) Manifeste atitudes e crenças construtivas. As atitudes que você leva 
consigo durante a comunicação terão um grande impacto sobre o seu modo 
de se comportar e de interagir. Escolha ser honesto, paciente, otimista, 
sincero, respeitoso e livre de preconceitos. Seja sensível em relação aos 
sentimentos dos outros e acredite na competência alheia.  

 
 
h) Desenvolva habilidades de escuta eficientes: Você não pode apenas 

conseguir falar eficientemente; o bom comunicador precisa escutar as 
palavras dos outros e participar da comunicação de acordo com o que o outro 
diz. Evite o impulso de escutar apenas o final da frase da pesoa para 
interrompê-la com ideias ou memórias que lhe importam enquanto o outro 
quer continuar a falar. 

     
Método 3 de 4: Use Suas Palavras 

Enuncie suas palavras. Fale claramente e não gagueje. Se pessoas sempre 
pedirem para que você repita algo, tente fazer um ótimo trabalho para se 
articular da melhor maneira possível. 
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Pronuncie suas palavras corretamente. Pessoas julgarão sua competência 
através do vocabulário. Não use palavras que você desconhece. 
 
Use as palavras certas. Não use palavras que você desconhece. Pegue um 
dicionário e comece a criar o hábito de aprender uma nova palavra por dia. Use-
a em algum momento durante suas conversas diárias. 
 
Desacelere seu discurso. Pessoas perceberão que você está nervoso e inseguro 
se conversar rápido. Porém, tome cuidado para não desacelerar ao ponto em que 
pessoas começarão a completar suas frases apenas para ajudá-lo a terminar. 
 

 
Método 4 de 4: Use Sua Voz 

Desenvolva sua voz – Uma voz alta ou aguda não é vista como sendo algo de 
autoridade. De fato, uma voz alta e suave pode fazer você soar como uma presa 
diante de um colega agressivo, ou pode fazer com que os outros não lhe levem a 
sério. Comece a fazer exercícios para baixar a tonalidade de sua voz. Tente 
cantar, mas faça isso numa oitava menor em todas as suas músicas favoritas. 
Pratique isso e, após um período de tempo, sua voz começará a diminuir. 
 
Anime sua voz. Evite tons monótonos e use dinâmicos. Seu tom deve se elevar 
e se baixar periodicamente. DJ’s de rádios normalmente são bons exemplos 
disso. 
 
Use o volume apropriado. Use um volume que seja apropriado para o 
ambiente. Converse mais suavemente quando estiver com grupos pequenos e 
próximo dos interlocutores. Fale mais alto quando estiver conversando com 
grupos maiores ou atravessando espaços maiores. 

• Não interrompa o interlocutor ou erga a voz enquanto conversar – isso quebra o 
fluxo da conversa. Saber a hora de falar é importante. 

• Tenha confiança enquanto falar– não se importe com o que os outros pensam. 
• Consiga um retorno de seu emissor para garantir que você está sendo 

apropriadamente compreendido durante a conversa. 
• Um bom orador é um bom ouvinte. 
• Não se elogie demais diante de seu público. 
• Tente falar fluentemente e tente garantir que as pessoas possam escutá-lo 

durante sua conversa. 
• Certifique-se de usar apropriadamente a gramática. 
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Componente Teológico Bíblico 
 
Salmos 19:13-14 
                
                 Da mesma forma livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me 
domine; então experimentarei a integridade, e serei inocente de grande 
transgressão. 14Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam 
aceitáveis na tua presença, SENHOR, minha Rocha e meu vingador! 
 
                 Há um dito popular que diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. E 
na Epístola do Apóstolo Tiago 3:2 diz que, todos nós tropeçamos de muitas maneiras. 
Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar 
todo o seu corpo. 
 

Assim, uma excelente habilidade de comunicação se configura como uma 
demonstração do nosso caráter no trato, no respeito, na boa comunicação, na ética do 
tratamento das boas maneiras, e sobretudo, no conteúdo que assimilamos para 
transmitirmos conhecimento científico, conhecimentos do senso comum, e 
principalmente de termos do conhecimento da Palavra de Deus. 

 
Nesse contexto, é sempre oportuno que coloquemos freios na nossa linguagem 

chula e mal educada para evitarmos fofocas, maledicências, que podem provocar 
condutas antissociais e comprometimentos em nossos relacionamentos afetivos e de 
amizades. 

  
 

Veja nove dicas para aprimorar suas habilidades de comunicação: 
 
1. Demonstre simpatia 
Antes de atingir a essência de sua conversa, ou seja, seu verdadeiro objetivo, garanta 
que a pessoa se sinta bem-vinda e confortável em sua presença, evitando mal entendidos 
e preconceitos.  
 
2. Conecte-se 
Durante a conversa, procure fatores entre vocês que podem ser utilizados como 
iniciativa para uma conexão maior, em nível pessoal, se possível. Destinos de viagem, 
músicas e até mesmo filhos podem ser assuntos de possível interesse mútuo. 
 
3. Mantenha-se positivo 
Não importa qual seja a reação da pessoa e como estejam suas expectativas, procure 
manter o equilíbrio e a educação, para que em nenhum momento você perca a razão.  
 
4. Cuidado com o tom de voz 
O que você deseja falar pode ser uma boa mensagem, mas o tom de voz utilizado pode 
fazer com que você seja mal interpretado. Cuidado com os limites delicados entre a 
agressividade e a firmeza e não deixe que sua confiança passe por cima dos 
sentimentos dos outros. 
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5. Foque-se nos resultados 
É importante definir quais são os resultados que você deseja obter com a onversa, para 
que ela seja objetiva e não seja bombardeada com argumentos desnecessários e 
coadjuvantes. 
 
6. Aprenda a ouvir 
Contato visual é um dos elementos essenciais da comunicação. Além disso, é necessário 
cuidar para não interromper ninguém. Deixe a pessoa expressar tudo que deseja e não 
imponha suas opiniões para os outros. 
 
7. Procure dicas não verbais 
Fique atento para a linguagem corporal. Se a pessoa está com os braços cruzados, por 
exemplo, pode ser um indicativo que não está satisfeito com o que ouve.  
 
8. Peça feedback 
Pergunte para a pessoa se ela entendeu realmente o que você quis dizer e garanta que a 
comunicação entre vocês esteja clara e transparente. 
 
9. Não abandone a pessoa depois da conversa 

Seja claro sobre as ações que você irá tomar depois que vocês conversarem. Não 
deixe que a pessoa se sinta relegada depois da conversa, mas procure fazer o que é 
chamado de “follow-up”, ou seja, mande um e-mail ou ligue para saber como a 
pessoa está reagindo depois da conversa e das decisões. 

 
ATIVIDADE PRÉVIA 

 Diga em voz baixa a um aluno uma frase ou texto curto e faça com que os alunos 
passem a frase em voz baixa. Comente como foi transformada a mensagem ao final da 
corrente. 
Exemplo: 
• “ Se vens, por exemplo , as quatro da tarde ,começará a ser feliz desde as três. 
Quando mais avança a hora, mais feliz estarei”. 
 
Definir “comunicação” 
Descreva o que entendemos por comunicação e os elementos que intervêm no ato de 
comunicar-se. 
A comunicação é o ato pelo qual um indivíduo estabelece com outro um contato que 
lhe permite transmitir uma informação. 
Na comunicação intervêm diversos elementos que podem facilitar ou dificultar o 
processo. 
 

         MENSAGEM 
           CANAL 
           CÓDIGO 

EMISSOR  �                                                 �     RECEPTOR 
     CONTEXTO 
• Emissor : a pessoa ( ou pessoas) que emite uma mensagem. 
• Receptor: a pessoa ( ou pessoas) que recebe a mensagem. 
• Mensagem: conteúdo da informação que se envia. 
• Canal: meio pelo qual se envia a mensagem, 
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• Código: sinais e regras empregadas para enviar a mensagem. 
• Contexto: situação em que se produz a comunicação. 
 

ATIVIDADE: 
   Peça a seus alunos que debatam em pequenos grupos que condições se devem 

dar aos distintos elementos da comunicação para que seja eficaz. Após uns minutos de 
debate ponha em comum as  colocações de cada grupo. 
 

IDÉIAS-CHAVES: 
⇒ A comunicação é um processo complexo em que tomam parte distintos elementos. 
⇒ A comunicação eficaz entre as pessoas se produz quando o  receptor  interpreta a 
mensagem no sentido que pretende o emissor. 
 

 
Conhecer  os distintos tipos de comunicação: 

Pergunte a seus alunos quais são as formas mais habituais de se comunicar com as 
pessoas. 
Diga-lhes que as formas de comunicação humana podem agrupar-se em duas grandes 
categorias: a comunicação verbal e a comunicação não verbal. 
• a comunicação verbal se refere as palavras que utilizamos e as modulações de nossa 

voz ( tom de voz). 
• A comunicação não verbal faz referência a um grande número de canais, entre os que 

se poderia citar como mais importantes o contato visual, os gestos faciais, os 
movimentos de braços e mãos ou a postura e a distância corporal. 

 
Diga-lhes que, pese a importância que atribuímos a comunicação verbal, entre 65% a 
80% de nossa comunicação com os demais a realizamos através de canais não  verbais. 
 

ATIVIDADE: 
Para demonstrar a importância da comunicação não verbal peça  alguns de seus alunos 
que transmitam certos sentimentos a seus companheiros sem utilizar para eles as 
palavras: 
• enfado; alegria; nervosismo; surpresa. 
 
 
 
ASPECTOS A RESSALTAR: 

⇒  A comunicação humana se realiza através de múltiplos canais. 
⇒ Pese a importância que concedemos a comunicação verbal, a maioria das mensagens 
são enviadas através de canais não verbais. 

 
Examinar a importância da concordância entre as expressões verbais e não verbais 

para uma comunicação  eficaz. 
 Para comunicar-se eficazmente, as mensagens verbais e não verbais devem 
coincidir entre si. Muitas dificuldades na comunicação se produz quando palavras se 
contradizem com nossa conduta não verbal. 
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ATIVIDADE: 
Peça aos alunos que ponham exemplos de situações nas quais as pessoas enviam 
mensagens contraditórias por canais verbais e não verbais. 
Exemplo: 
• Um filho  entrega um presente a seu pai por seu aniversário e este, com uma 

expressão de decepção diz: “ obrigado, é justamente o que eu queria”. 
• Um jovem encontra o seu melhor amigo na rua e, quando lhe cumprimenta, o outro 

lhe devolve a saudação com um rio seco “olá” e desvia os olhos. 
Para comprovar a importância da congruência entre a mensagem verbal e não verbal, 
peça a vários voluntários que transmitam mensagens sem utilizar códigos não verbais 
ou utilizando-as inadequadamente. Faça que repitam posteriormente empregando a 
forma  correta essas estratégias. 
Exemplo:  
Explicar como chegar a uma casa de determinada  cidade, sem  haver nenhum gesto , ou 
com gestos que contradigam a direção expressada verbalmente. 

 
IDÉIAS- CHAVES: 

⇒⇒⇒⇒Frequentemente comunicamos mensagens que não coincidem exatamente com o que 
pretendemos transmitir. 
⇒Algumas vezes, nossos sentimentos não conscientes se manifestam através de nossa 
conduta não verbal. 
⇒ è importante que nos façamos conscientes das mensagens que estamos enviando. 

Definir “ mal entendido “ e examinar como   se   pode    evitar: 
Mal entendido é um fato na comunicação que se produz quando o receptor entende 
algo diferente do que pretendia  expressar o emissor. Peça a seus alunos exemplos de 
mal entendidos que hajam experimentado e as formas em que puderam ser evitados ( 
remeta-os aos deveres atribuídos para esta sessão). 

EXEMPLOS: 
Um pai disse a seu filho “ Não voltes para a casa muito tarde”( muito tarde não é uma 
hora concreta e pode entender-se de muitas diferentes maneiras).Um amigo disse a 
outro: “ Nos encontramos amanhã à tarde no centro” (  tarde é um período  de tempo 
demasiado amplo e “ centro” não é nenhum lugar concreto. 

 
 
 

Estratégias  para evitar mal  entendidos. 
Pergunte a seus alunos que podemos fazer para evitar mal entendidos. Diga-lhes que 

algumas das estratégias que podemos empregar são tão sensíveis como as seguintes: 

Enviar uma mensagem clara e sem ambigüidades. Quanto mais específica seja  
mensagem menos opções  se deixa às interpretações. Por exemplo, se dizemos a alguém 
“nos encontramos no cinema”, o receptor deverá decidir em que cinema e a que hora. 
Sem dúvida, se dermos esses dados não haverá opções para mal entendidos. 
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• Enviar a mesma mensagem pelos canais verbais e não verbais ,com o que evitaremos a confusão 
que se produz ao emitir mensagens contraditórias. 

• Parafrasear a mensagem do emissor. Esta estratégia é muito útil para confirmar que temos 
entendido bem uma mensagem. Consiste em expressar com nossas próprias palavras o que cremos que 
o emissor quer dizer. Por exemplo, poderíamos dizer: “ Se tu entendeste bem, queremos dizer que ...” 

• Fazer perguntas. Uma última estratégia para evitar mal entendidos é fazer perguntas ,que podem ser 
feitas tanto pelo emissor como pelo receptor. Por exemplo, o emissor pode perguntar se estão 
entendendo,  entretanto o receptor pode fazer perguntas para clarear aqueles aspectos da  mensagem 
que não se compreende (“ que queres dizer com isto?” , A que estás te referindo exatamente quando 
dizes ...?”). 

 

A importância  de   fazer   perguntas 

ATIVIDADE: 

A seguinte atividade demonstra que fazer perguntas ajuda  que as mensagens sejam 
mais claras. Isso evita um grande número de mal entendidos. 

Eleja um aluno para que escreva a turma um  desenho de figuras geométricas ( ver 
apêndice). 

1.  Peça que olhe o desenho atentamente para poder descrevê-lo a seus companheiros 
, de forma que estes o possam reproduzir corretamente. Diga a turma que devem 
escutar com atenção as instruções de seu companheiro e desenhar com a maior 
precisão possível que esse companheiro lhe descreve ; não  podem fazer 
nenhuma pergunta. 

2. Peça ao mesmo aluno que descreva de novo o desenho , mas neste caso informe a 
turma   que  poderão fazer perguntas. 

3. Ao finalizar ,peça aos alunos que comparem os desenhos realizados debaixo das 
duas    condições ( com ou sem perguntas ) 

 

RESUMO: 
A comunicação é o ato pela qual um indivíduo estabelece com outro um contato que lhe 
permite uma informação. A comunicação eficaz se produz quando o receptor interpreta 
a mensagem no sentido pretendido pelo emissor. Para uma comunicação eficaz é 
importante que concorde a informação transmitida por canais verbais e não verbais. 
Se produz um mal entendido quando o  receptor entende algo distinto ao que  pretendia 
expressar o emissor. 
Para evitar mal entendidos devemos enviar mensagens claras, parafrasear a mensagem 
do emissor e fazer perguntas. 
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9ª Sessão 

 HABILIDADES   SOCIAIS 
       

 
OBJETIVO  GERAL                   

• Orientar os alunos  quanto a habilidade  de  relacionar-se com outras pessoas 
para efeito de inclusão e de integração social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS                     
Examinar  o que é a timidez, porque se   produz e o que  pode ser feito  para evitá-la. 
Praticar  como iniciar, manter e finalizar uma conversação. 
Examinar  porque muitas pessoas são consideradas antissociais. 
Treinar os procedimentos para pedir uma entrevista a outra  pessoa. 
 

INTRODUÇÃO  
As habilidades sociais são amplas, considerando que o homem é um ser 

gregário, e o processo de socialização é instintivo, pois ninguém consegue sobreviver de 
forma isolado. Martin Buber (1962), assegura que o verdadeiro encontro se dá na 
relação Eu-Tu.  
 

A inclusão social tem sido o grande desafio deste século, considerando que 
muitas populações se encontram socialmente marginalizadas, sem participação ativa no 
contexto social, e essa marginalização muitas vezes é determinada pela pobreza, por 
falta de participação das oportunidades. Os problemas da falta de integração social 
também se dão  em decorrência das mudanças que acontecem nesse cenário da pós-
modernidade. As mudanças são rápidas e inesperadas, principalmente no campo do 
conhecimento e da explosão populacional, impondo novas e crescentes necessidades em 
que muitas pessoas estão despreparadas e  não tem condições de atender essas novas 
demandas em que se requer preparo e capacitação. Muitas atividades nesse contexto são 
novas e que exigem pessoas de competências diversas e altamente especializadas para o 
acompanhamento das rápidas mudanças da sociedade industrial para a sociedade de 
informação; da tecnologia simples para a alta tecnologia; da economia nacional para a 
economia mundial.; da opção dual para a opção múltipla; da centralização para a 
descentralização. Para efeito da Inclusão social, as pessoas necessitam desenvolver as 
habilidade  básicas, tais como: 

 
a) Habilidades interpessoais: capacidade de se expressar e se comunicar com 

pessoas de diferentes origens sociais, econômicas ou culturais. 
b) Gerenciamento de conflitos: habilidade de gerenciar conflito com e entre os 

outros e também de gerenciar sua própria agressividade ou raiva. 
c) Contribuição: A capacidade de olhar para além de si mesmo e contribuir de 

maneira mais ampla na sua comunidade. 
d) Cooperação: habilidade de trabalhar em grupo, com compromisso e com  

liderança. 
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Habilidades de  vida 
 

Teorias sociológicas de Cohen (l955), Matza e  Sykes (l961), designaram o 
termo das Populações Marginais, para as pessoas das chamadas  sub-culturas, que se 
encontram à margem da sociedade, e que predispõem às mesmas  motivações de 
problemas similares, e que pertencem à mesma estrutura social, e quando se  agrupam, 
formatam a chamada sub-cultura, onde as crenças e os sistemas de valores são revelados 
com características anti-sociais. 
 
  Alguns aspectos devem ser observados nesse contexto sub-cultural e o 
que determina esse ambiente são as precárias condições de sobrevivência social, que 
lhes impõe um limite de recursos de nivelamento social  com relação a outros grupos 
sociais mais privilegiados dentro da sociedade. Em decorrência desse empobrecimento 
de recursos, a conduta coletiva do grupo se manifesta de forma incongruente e 
exacerbada em forma de conduta desviada  dos padrões de normalidade. Nessa 
perspectiva as características sintomáticas mais reveladas no ambiente de sub-cultura 
são  a desagregação da família, a desarmonia das relações interpessoais, o baixo índice 
de conduta moral, o baixo nível de escolaridade, e além dos valores individuais darem 
mais ênfase a um estilo de vida  hedonista e  de desapego social.  No que tange a 
perspectiva de vida futura, os interesses motivacionais se voltam muito mais para o 
presente, no  que se limita somente ao aqui e agora, com metas objetivas para se atender 
de imediato aquilo que é mais necessário, principalmente as necessidades pessoais de 
equilíbrio sócio-financeiro, e a visão do  futuro  é caracterizada  pelo ceticismo e  pela  
indiferença  social.  
 
 Diante desse cenário, a inclusão social surge como um desafio. Nessa 
perspectiva apresentamos o Projeto de Intervenção Social com o Programa Sócio-
Educativo acerca das Crenças, Valores e Habilidades para Viver. Os resultados com a 
utilização desse Programa  comprovam que os referidos sujeitos do ambiente sub-
cultural podem efetuar mudanças de atitudes para efeito da inclusão social. Os suportes 
da Cognição Social se configuram como ferramentas para a formação e a autonomia 
social. De um modo geral, delineamos alguns pontos que nos dão direcionalidade para a 
inclusão social, e que colocam os sujeitos tidos como excluídos e marginalidades, em 
condições de desenvolverem sua autonomia e o alcance do protagonismo social, como 
Habilidades para Viver, conforme as seguintes variáveis: 

   

a)  Pensamento criativo: habilidade de desenvolver soluções inovadoras e criativas 
para desafios e problemas. 

b) Habilidades interpessoais: capacidade de se expressar e se comunicar com 
pessoas de diferentes origens sociais, econômicas ou culturas. 

c) Gerenciamento de conflitos: habilidade de gerenciar conflito com e entre os 
outros e também de gerenciar sua própria agressividade ou raiva. 

d) Contribuição: A capacidade de olhar para além de si mesmo e contribuir de 
maneira mais ampla na sua comunidade. 

e) Cooperação: habilidade de trabalhar em grupo, com compromisso ou liderança. 
i) Pensamento crítico: habilidade de fazer perguntas, questionar e desafiar 

informações, situações e autoridades. 
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j) Habilidades de identificação: habilidade de se  relacionar com os outros de forma 
profunda e não apenas superficialmente. 

k) Gerenciamento de emoções: habilidade de lidar com suas próprias emoções e 
sentimentos e de expressa-los de forma coerente, sem conflitar-se consigo mesmo 
e com outras pessoas. 

l)  Respeito por si próprio e pelos outros: manter o equilíbrio de tal forma que haja 
coerência na definição das atitudes altruístas e prossociais em favor de si próprio e 
do bem comum. 

m) Responsabilidade: habilidade de gerenciar sua própria vida, estar disponível para 
outras pessoas e de assumir responsabilidade por coisas e pessoas. 

n) Autoconfiança: qualidade necessária para fazer escolhas conscientes, resistir às 
pressões de seus colegas e desenvolver um caráter forte. 

 
Na realidade, os Programas de Intervenção Social acerca das Crenças, 

Valores e Habilidades para Viver, recrudesce as potencialidades individuais, na crença 
segundo o qual, as pessoas independente de sua etnia, de seu gênero, possui capacidade 
latente e manifesta de desenvolver suas potencialidades, superando seus limites físicos e 
sociais, na direção crescente e ascendente da socialização, do ajustamento pessoal e 
social, e da superação das dificuldades da vida. Diante disso, a vida se resume num 
processo continuum de aprendizagem, em que o sujeito aprende a aprender as 
habilidades para viver, no seguinte contexto como filosofia unificadora de  vida: 
 
Aprende  a Fazer: 
Não somente para adquirir uma qualificação profissional, mas, de uma maneira mais 
ampla, competências que tomem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e 
trabalhar em equipe. Mas, também, aprender a fazer, no âmbito das diversas 
experiências sociais ou de trabalho que se oferecem aos adolescentes e jovens, quer 
espontaneamente, fruto do contexto local ou nacional, quer formalmente, graças ao 
desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. 
 
Aprende a conviver: 
Desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das interdependências - realizar 
projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos - no respeito pelos valores do 
pluralismo, da compreensão mútua e da paz. 
 
Aprende  a Ser: 
Para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura de agir com cada vez 
melhor capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal. Para 
isso, não negligenciar na educação nenhuma das capacidades de cada indivíduo: 
memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas e aptidão para comunicar.  
 

Na realidade, as habilidades de vida estão embasadas na capacidade que cada 
indivíduo possui para tornar-se pessoa, para reconstruir sua vida demolida em face dos 
problemas físicos e sociais, e nessa conjuntura da pós-modernidade, para efeito da 
inclusão e da integração social, as pessoas devem desenvolver no mínimo o domínio da 
leitura e da escrita; a capacidade de fazer cálculos e de resolver problemas; a capacidade 
de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações; a capacidade de 
compreender e atuar em seu entorno social; de receber criticamente os meios de  
comunicação; capacidade para localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada; 
e a capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo.  
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Componente Teológico Bíblico 
Isaías 61:1-11 
                  A melhor maneira de falarmos sobre as Habilidades Sociais no contexto 
espiritual, nos reportamos ao papel e a função do Senhor Jesus Cristo, relatado no Livro 
do Profeta Isaias no capítulo 61, versos de 1 a 11, conforme a nossa interpretação 
hermenêutica, que ilustra o presente Programa de Habilidades para Viver:                         
 

                “  O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o 
SENHOR me ungiu, para pregar boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar 
os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de 
prisão aos presos; A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do 
nosso Deus; a consolar todos os tristes; A ordenar acerca dos tristes de Sião 
que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes 
de louvor em vez de espírito angustiado; a fim de que se chamem árvores de 
justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os 
lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e 
renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá 
estrangeiros, que apascentarão os vossos rebanhos; e estranhos serão os vossos 
lavradores e os vossos vinhateiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do 
Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus; comereis a riqueza dos 
gentios, e na sua glória vos gloriareis.   Em lugar da vossa vergonha tereis 
dupla honra; e em lugar da afronta exultareis na vossa parte; por isso na sua 
terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o 
juízo, odeio o que foi roubado oferecido em holocausto; portanto, firmarei em 
verdade a sua obra; e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade 
será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos; 
todos quantos os virem os conhecerão, como descendência bendita do Senhor.  
Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus; 
porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, 
como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se 
enfeita com as suas jóias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como 
o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor DEUS fará brotar a 
justiça e o louvor para todas as nações. (ISAIAS 61:1-11). 

 
 

                   Nesse contexto bíblico, nossas habilidades sociais se configuram na 
definição de uma filosofia unificadora de vida, de atuarmos sempre em 
empreendimentos que promovam o bem estar social; que corrobore para a construção de 
uma sociedade sadia em que as pessoas vivam em união.  
 
                   Ao anunciar o Nascimento de Jesus,  Deus enviou Seus Anjos anunciando 
a seguinte mensagem:      “O anjo disse-lhes: ‘não temais, eis que vos anuncio uma 
boa nova que será alegria para todo o povo: hoje vos nasceu na Cidade de Davi um 
Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: achareis um recém-nascido 
envolto em faixas e posto numa manjedoura’. E subitamente ao anjo se juntou uma 
multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: ‘Glória a Deus no mais alto 
dos céus e na terra paz aos homens de boa vontade’” (Lc 2,10-14). 
 
                    Vontade é disposição de espírito, sentimento que motiva alguém a agir de 
uma determinada maneira. Diante dessa passagem do Evangelho que estaremos 
meditando nesse tempo de conflitos entre as pessoas,  nossa disposição de espírito deve 
ser a de quem acolhe com alegria as orientações que vem do alto, por causa dele e de 
sua mensagem de salvação, muda a sua maneira de pensar, de agir, de viver, e deixa, se 
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assim podemos dizer, a sua vontade ser salva por Ele. Então os sentimentos que 
predominam, os pensamentos cultivados serão bons, serão sentimentos de gratidão ao 
Salvador, Jesus Cristo Senhor. 
 

Vontade é também firmeza e energia nas decisões, é força de caráter, é empenho 
e zelo em atingir o que se propõe. Nós colocamos o nosso empenho e as nossas energias 
em tantas coisas que queremos alcançar, seja na nossa vida pessoal, seja no nosso 
trabalho ou mesmo na nossa missão na Igreja, mas muitas vezes descuidamos de 
procurar ser cada vez mais, cada dia mais, homens e mulheres de boa vontade. Ao 
contrário, parece que cada vez mais julgamos os outros, os condenamos e exigimos 
deles uma santidade que nós não temos. Boa vontade é um ânimo bom, uma disposição 
boa de acolhida, de compreensão, de ajuda mútua, de perdão, de fazer o outro sentir-se 
bem. Mas muitas vezes nós fazemos o outro sentir-se mal, sentir-se triste, culpado, 
errado. O nosso Salvador, que nasceu num estábulo e teve como berço uma manjedoura, 
vem para nos ensinar a humildade, a singeleza, a beleza do bem, isto é, do querer bem, 
do pensar bem, do fazer o bem.  

 
               Nossas habilidades sociais como sempre são amplas que nos levam a definir 
um estilo de vida, e a principal motivação ampla para vivermos bem na sociedade é de 
adquirirmos a paz conosco e com outras pessoas.  Não podemos esquecer também que a 
paz que vem de Deus é uma paz dinâmica, que age em todas as áreas da nossa vida. Se 
buscarmos a paz, se cultivarmos a boa vontade, então a paz dinâmica de Deus vai nos 
achar e vai trazer a alegria do Espírito para a nossa vida social.  Quando a paz dinâmica 
de Deus encontra um homem ou uma mulher de boa vontade, ela repousa sobre a vida 
dessa pessoa e a pessoa experimenta a alegria da salvação nos seus pensamentos, nos 
seus sentimentos, na sua saúde, ao redor de si na sua casa, no seu trabalho, e em todo o 
contexto social.  A paz dinâmica de Deus acompanha a pessoa por onde ela andar. Essa 
pessoa de paz se torna instrumento de paz. 
 

Assim, contextualizando a presente Sessão sobre as Habilidades Sociais, 
concluímos com o desafio de desenvolvermos nossas habilidades profissionais com os 
desafios da construção de uma sociedade educadora no contexto institucional da Familia 
e da Igreja, beneficiando a sociedade como um todo. 
 
 

Diga aos alunos que ,do mesmo modo que as pessoas aprendem uma série de 
habilidades como somar e subtrair , ler ou escrever, também se devem aprendera as 
necessárias para relacionar-se com as outras pessoas. Nesta unidade se explicará porque 
algumas pessoas têm dificuldades para estabelecer contatos sociais e se treinarmos 
alguns comportamentos que podem servir-nos para ser mais competentes na hora de 
afrontar situações interpessoais. 

 
Examinar  que  é a timidez, porque se produz e que  se pode fazer para evitá-la. 

Quando dizemos que uma pessoa é tímida, o que queremos dizer é que essa 
pessoa tende a reagir ante a presença de outros evitando-os ou isolando-os e têm 
dificuldades para falar com os demais. 



82 
 

 
 

ATIVIDADE: 
Pergunte ao seu a alunos: 

Quantos de vocês se consideram tímidos ou se sentem incomodados em situações 
sociais. 
Por que acreditas que as pessoas podem sentir-se desta maneira. 
As pessoas são tímidas em todas as situações ou somente em algumas? 

 

Exemplos de porque as pessoas se sentem tímidas: 

Por medo do ridículo. 
Por não saber o que dizer. 
Por insegurança em suas habilidades . 
Por ter sentimentos de inferioridade. 
 

IDÉIAS - CHAVES: 

• Há duas razões fundamentais parque algumas pessoas sintam timidez: 
• Por ter sentimentos de ansiedade frente a situações sociais. 
• Por não contar com as habilidades necessárias para enfrentar estas situações. 

 
 Pergunte a seus alunos que poderão fazer as pessoas tímidas  para superar seus 
sentimentos. Para controlar a timidez se requer superar a ansiedade produzida nas 
situações sociais, para qual são muito úteis as técnicas  de relaxação praticadas na 
unidade de controle emocional. 
 

• Também é essencial a aquisição de habilidades necessárias para afrontar com êxito 
as situações em que devemos falar com outras pessoas. A aprendizagem destas 
habilidades  ajuda a ter confiança em nós mesmos e reduzir a ansiedade. 

• Por último,  devemos nos  esforçar em falar com os demais, de forma que possamos 
praticar e melhorar nossas habilidades. 

Praticar  como iniciar  , manter e  finalizar conversações 
    Diga a seus alunos que uma habilidade fundamental para superar a timidez é a  
de manter conversações. Pergunte-lhes se crêem eles o que se deve fazer para manter 
uma conversação  

Diga-lhes que uma conversação se compõe de três partes:  início; meio; fim. 

Início de uma conversação   

����  Pergunte a seus alunos quais segundo eles são as formas de iniciar uma conversação. 

   Explique-lhes que o início de uma conversação fundamentalmente se pode produzir de 
duas      maneiras: começar a falar com alguém ou introduzir-se em uma conversa já 
iniciada.   
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Para começar a falar com alguém se pode: 

Saudar e apresentar-se a alguém. 
Oferecer-se para ajudar alguém. 
Perguntar algo a alguém. 
 
Outra forma de iniciar uma conversa é acercar-se de  um  grupo   e   introduzir-se na 
conversa que estão mantendo. Esta alternativa é especialmente interessante se 
conhecemos alguma pessoa do grupo. 
 
Os passos a seguir neste caso seriam: 
1.  Acercar-se ao grupo e comprovar que te aceitam ( se estão falando de algo privado 

podem sentir-se molestados com tua presença. 
2.  Escutar o que estão falando. 
3.  Esperar o momento adequado para intervir( não se deve interromper as pessoas que 
estão falando) e fazer alguma pergunta ou afirmação sobre o tema da conversa. 
Por exemplo, se te acercares de um grupo que está falando de um filme poderias dizer: 
Estás falando do filme de ontem ? Eu também vi e gostei muito”. 
 
MANTENDO UMA CONVERSA 
����  Pergunte o que se pode fazer para manter uma conversa já iniciada. 
Recorde-lhes a distinção realizada na unidade de comunicação entre a comunicação 

verbal e não verbal e ressalte a a importância dos seguintes aspectos na  hora de 
manter uma conversa: 

 
 
ASPECTOS VERBAIS: 

• Realizar perguntas ao interlocutor ( mas não tantas que resulte um interrogatório).  
• Contribuir com informações pessoais ( se não conhece demasiado o interlocutor não 

se deve dar informações demasiado íntimas). 
• Reforçar as intervenções dos outros com frases como “ isso me parece muito 

interessante”; “estou de acordo com o que me dizes”, etc.  
• Não fazer intervenções demasiado curtas nem excessivamente longas. No primeiro 

caso se  estaria obrigando a outra pessoa a levar todo o peso da comunicação, e em 
segundo não se deixaria intervir o suficiente. 

 
 

ASPECTOS NÃO VERBAIS : 

• Olhar a cara da pessoa com quem estamos conversando tanto quanto se fala como 
quando se escuta. 

• Manter uma expressão facial apropriada ,que deve ser congruente com o tom de uma 
conversa. 

• Cuidar  da posição corporal ( orientar o corpo junto ao interlocutor, adotar uma 
correta manter a distância adequada segundo o grau de conhecimento e confiança se 
tenha com a outra pessoa, etc. ). 

•  
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A IMPORTÂNCIA DE ESCUTAR: 
Diga-lhes que, para  manter uma conversa ,tão importante como falar é prestar a atenção 
ao que diz a outra pessoa. Escutar aos demais nos permitirá fazer-lhes perguntas acerca 
do que nos diz; nos ajudará a introduzir novos temas quando os iniciais se esgotarem, e 
os outros se encontrarem a vontade, já que sentiram que os estamos prestando a atenção. 
 

FINALIZAR   A   CONVERSA 

Tão importante com iniciar e manter uma conversa é concluí-la de um modo adequado. 
Se uma conversa  finaliza bruscamente ou se faz de modo incorreto, pode suceder que 
essa pessoa não queira voltar a falar conosco. Pergunte-lhes se crêem que se deve ter em 
conta na hora de finalizar uma conversa. Para   terminar uma conversa  há de ter em 
conta quando e como se deve fazê-lo. Alguns aspectos a considerar  são os seguintes: 

• Temos que mostrar aos outros onde queremos ir ( olhar para a porta, trocar a postura 
corporal , desculpar-se por ter que ir, etc.) e dar-lhes a oportunidade de que terminem 
de dizer o que estão contando. 

• É importante que os demais  saibam o que se tem ganho mantendo essa conversa e 
que se 

• deseja voltar a falar com essa pessoa (“ foi uma conversa  amena” , “  espero que  
voltemos a falar noutro dia” ). 

Prática  da conversação 

ATIVIDADE: 
 Selecione vários alunos para ensaiar em situações concretas o planejado ate este 
momento e peça a seus companheiros que se fixem em como se realizam as distintas 
fases da conversação. 

Depois do ensaio comente com os alunos a execução realizada, pondo especial cuidado 
em reforçar os aspectos positivos.  Os comentários críticos que surjam devem ir 
acompanhados de sugestões sobre como melhorar esses aspectos. 

Ao finalizar os comentários peça a esses alunos ( ou a outros ) que representem 
novamente a situação introduzindo as melhoras propostas. 

 

Exemplos de situações: 
Duas pessoas que começam a falar  num ônibus. 
Acercar-se de um grupo de companheiros antes de começar a  aula e participar da 
conversa.Começar a falar com alguém numa festa.Falar com um conhecido da escola no 
caminho de volta para casa. 

 
Examinar porque  muitas pessoas se  sentem incomodadas quando têm que falar 

com pessoas que lhes atraem. 
 

Pergunte a seus alunos para quantos deles é difícil falar com pessoas que lhes parecem 
atrativas ( tanto fisicamente como por outras características) e porque crêem eles que 
lhes ocorre isto. As razões são as mesmas que as que se tem comentado anteriormente 
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paras pessoas que se comportam timidamente frente a situações sociais em geral ( medo 
de fazer o ridículo ,insegurança). O que sucede é que estas pessoas- que em outras 
situações se sentem seguras quando alguém que lhes atraem ,perdem essa segurança e 
têm medo de “ virar a mesa “,devido a grande importância que concedem a essa 
situação. 

�  Pergunte-lhes  se crêem  poder superar essa  insegurança. 

IDÉIAS - CHAVES: 

• A forma de superar a timidez  frente a situações são as mesmas que as comentadas 
anteriormente( relaxar , adquirir habilidades e praticar). 

• As habilidades necessárias para afrontar essas situações são as mesmas que se tem 
ensinado para iniciar, manter e finalizar uma conversação. 

• A prática para superar esses sentimentos deve fazer-se de forma gradual, começando 
por situações em que nos sintamos relativamente cômodos e enfrentando 
progressivamente situações que nos façam sentir mais nervos. 

 

Treinar o procedimento para pedir um encontro para outra pessoa. 

Diga a seus  alunos que muitas pessoas têm especiais dificuldades na hora de 
convidar outra pessoa para sair. 

�  Pergunte-lhes quantos deles têm problemas com esta situação e porquê? 
Explique que pedir um encontro a outra pessoa simplesmente consiste em perguntar-

lhe se quer lhe acompanhar para uma atividade concreta. As dificuldades vêm dadas 
pela grande importância que se concede no momento de pedir um encontro , o medo de 
ser rechaçado e a pequena experiência que habitualmente se tem na hora de enfrentar 
estas situações. Diga-lhes que, ainda não é imprescindível ,  convém conhecer 
previamente a outra pessoa. O procedimento a seguir seria o seguinte: 

1. Apresentar-te ou pedir a outra pessoa que te apresente. 
2. Iniciar uma conversa com essa pessoa ( se nos dirigimos a uma pessoa com o 

único objetivo de pedir-lhe para sair , a situação pode parecer violenta  ; em troca  
se o encontro se pede  no transcurso de uma conversa, resultará mais natural e 
fácil de fazê-lo. 

3. Manifestar o que gostaria de voltar a ver esta pessoa ( por exemplo “ passei um 
momento muito agradável  e gostaria de voltar a ver-te”). 

4. Perguntar a outra pessoa se também lhe gostaria  e realizar alguma sugestão 
concreta onde se especifique o que , quando e onde voltar a ver-se( por exemplo:  
“ tu gostarias  ir comigo ao cinema no sábado pela tarde ?”). 

5. É importante que a conversa não termine bruscamente quando nos dar a resposta. 
Se deve por em prática o que se assinalou anteriormente a respeito de como 
finalizar uma conversa. 

IDÉIAS-CHAVES: 

⇒ É recomendável na hora de pedir um encontro fazê-lo dentro do contexto de uma 
conversa e não de forma isolada ⇒ Na hora de pedir  um encontro é importante 
mostrar-se seguro e confiante evitando dentro do possível transmitir nervosismo.  
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PRÁTICA 
A prática desta habilidade deve servir também para repassar as habilidades para 

manter uma conversação .Selecione  vários alunos para praticar como pedir um 
encontro ,mas diga-lhes que o pedido deve realizar-se ao longo do transcurso de uma 
conversação, porque devem seguir os distintos passos desta( início ,meio e fim). Depois 
do ensaio comente com os alunos  a execução realizada colocando especial cuidado em 
reforçar os aspectos positivos. Os comentários críticos que surjam devem ir 
acompanhados de sugestões de como melhorar esses aspectos. Ao finalizar os 
comentários peça a esses alunos  ( ou a outros ) que representem de novo a situação 
introduzindo as melhores propostas. 

Exemplos de situações: 

• Em uma festa;  Em um colégio; No bairro; 

RESUMO 
Para superar a timidez se requer adquirir as habilidades necessárias para afrontar as 
situações sociais com êxito e controlar a ansiedade que sentimos nesses momentos. No  
transcurso de uma conversa podemos diferenciar três fases: início ,meio e fim. Em cada 
uma delas há uma série de aspectos que devemos aprender a manejar.A prá tica das 
habilidades de conversação deve fazer-se de forma gradual, começando por situações 
em que nos sentimos cômodos e enfrentando progressivamente situações que nos 
resultem mais difíceis. As habilidades para conversar nos serão de grande utilidade para 
iniciar uma relação com outra pessoa. 
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10ª Sessão  

ASSERTIVIDADE 
 
OBJETIVO GERAL                     
 Orientar  aos alunos sobre a necessidade de adquirir habilidades para desenvolver 

atitudes assertivas  em distintas situações. 
     
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Reconhecer que todas as pessoas na hora de  relacionar-se com os outros  têm 
direitos e que  se devem respeitar. 

• Examinar o tipo de condutas que se podem quando alguém fere nossos direitos; 
• Praticar a realização de condutas assertivas em distintos tipos de situações 

(defender os direitos, expressão de enfado, resposta às criticas, rechaçar 
pedidos). 
 

 INTRODUÇÃO 

           Assertividade é um substantivo feminino que expressa a qualidade do que é 
assertivo, afirmativo ou positivo. A palavra assertividade deriva de "acerto", que 
significa uma proposição decisiva. Uma pessoa que demonstra assertividade é 
autoconfiante que não tem dificuldades em expressar a sua opinião. Assertividade é uma 
competência emocional que determina que um indivíduo consegue tomar uma posição 
clara, ou seja, não fica "em cima do muro". Uma pessoa assertiva afirma o seu eu e a 
sua autoestima, demonstra segurança e sabe o que quer e qual alvo pretende alcançar. 
Normalmente a assertividade está relacionada com o pensamento positivo e 
proatividade, alguém que assume as rédeas da sua vida. Assertividade não significa que 
uma pessoa está certa ou errada, mas indica que a pessoa anuncia e defende as suas 
ideias com vigor e respeito pelo ouvinte. 

Assertividade na comunicação 
No âmbito da comunicação, a assertividade consiste em uma estratégia que revela 
maturidade e alta autoestima, onde uma pessoa defende as suas convicções sem ofender 
nem se submeter a outras pessoas. Quem comunica com assertividade comunica de 
forma clara, objetiva, transparente e honesta. Nem todas as pessoas conseguem 
comunicar com assertividade, porque ela é um direito e não uma obrigação. Essa forma 
de comunicar tem várias vantagens, entre elas: 
• melhora a capacidade de expressão e a imagem social; 
• fomenta o respeito pelas outras pessoas; 
• ajuda a resolver confrontos; 
• melhora a capacidade de negociação; 
• aumenta a autoconfiança; 
• confere mais credibilidade; 
• diminui o estresse. 
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Componente Teológico Bíblico 
 

                      A referência bíblica que nos contextualiza nos ensinos da Palavra de Deus 
acerca do tema que focaliza a Assertividade, está registrada nas palavras de  Jesus em  
Mateus 5: 36-37 em que diz: “E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de 
tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim! E o teu não, não! 
O que passar disso vem do Maligno. Jamais use a vingança.” 
 

Nesse contexto, o Senhor Jesus define a pessoa Assertiva aquela que não 
é dúbia em suas palavras e que resultam em suas decisões, e que não usa meio termos 
para por em dúvida aquilo que ele afirma. 

 
Essa questão da Assertividade tem profundas implicações espirituais e 

que respingam naquilo que é fundamental para a nossa sobrevivência social, trata-se das  
relações humanas que se trata de um aspecto imprescindível à vida e, ao mesmo tempo, 
conflituoso. Imprescindível, porque fomos criados para viver em comunidade; sem nos 
relacionarmos e estar cercados por pessoas, a vida seria muito difícil. Conflituoso, 
porque, muitas vezes, nossas diferenças criam brechas, em vez de enriquecimento 
pessoal. 

 
                      Em nossos dias, o termo “assertividade” é muito usado; talvez, por causa 
da necessidade imperiosa que temos de colocar em prática seu significado. 
Assertividade é um estilo de comunicação, aberto às opiniões alheias, dando–lhes a 
mesma importância que às próprias opiniões. É algo que parte do respeito de alguém 
para com os demais e até consigo mesmo, estabelecendo com segurança e confiança o 
que se deseja. A pessoa assertiva aceita que a postura das outras não precisa coincidir 
com as dela e, de maneira direta, aberta e honesta, evita conflitos. 
 
 
Existe três (3) Três tipos de Assertividade: 
 

1. Positiva. Consiste na expressão de autêntico afeto e respeito por outras 
pessoas, pressupondo que estamos atentos ao bom e valioso que existe 
nelas. Ao perceber isso, a pessoa assertiva está disposta a reconhecer 
generosamente esse bem e a comunicá-lo de modo verbal ou não verbal. 
 

2. Negativa. É útil usá-la quando precisamos enfrentar uma crítica, sabendo 
que o crítico tem razão. Esse tipo consiste na expressão da nossa 
concordância com a crítica recebida, exteriorizando a vontade de 
nos corrigirmos. Desse modo, fica demonstrado que não é preciso dar 
atenção mais que devida à nossa ação, reduzindo, assim, a agressividade 
dos nossos críticos e fortalecendo nossa autoestima, aceitando nossos 
defeitos ou qualidades negativas. 

 
 3. Empática. Permite entender, compreender e agir pelas necessidades do 

interlocutor, ao mesmo tempo conseguindo que sejamos entendidos e 
compreendidos.        O aspecto mais animador é que a assertividade não é 
algo que se herda, mas é adquirida e aprendida. Todos nós podemos ter 
essa qualidade, a qual nos ajudará em nosso relacionamento interpessoal. 
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                   Então, o que precisamos modificar e treinar, a fim de melhorar o trato com 
as pessoas? Teria Jesus Cristo colocado em prática a assertividade? Ao estudarmos a 
vida de Jesus, é possível observar que todos os Seus atos foram assertivos. Ele não 
emitia palavras demais, ocupava-Se das necessidades das pessoas e até de pequenos 
detalhes que pareciam insignificantes. Não fazia discriminação e sabia envolver os que 
O cercavam em tarefas nas quais podiam se sentir úteis. 
 
Exemplo supremo 
                   Esse conceito também implica empatia e humildade. Sem essas 
características, é impossível nos preocuparmos com outras pessoas e considerar as 
opiniões delas. Enquanto viveu na Terra, Jesus também revelou as virtudes da empatia e 
humildade em todos os Seus atos. Ele, realmente, praticou a assertividade. “Nada façais 
por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros 
superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão 
também cada qual o que é dos outros” (Fp 2:3, 4). Esse versículo nos aconselha a 
considerar os outros como a nós mesmos, e também sugere o atual conceito de 
assertividade. Ser assertivo é expressar nossos pontos de vista respeitando o das outras 
pessoas. 
 
                     Jesus Se conduziu aqui na Terra, de maneira compassiva, amável e cortês. 
Foi bondoso e misericordioso. É-nos dito que “Jesus revelava, como criança, disposição 
singularmente amável. Aquelas mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas 
para servir a outros. Manifestava uma paciência que coisa alguma conseguia perturbar, e 
uma veracidade nunca disposta a sacrificar a integridade. Firme como a rocha em 
questões de princípios, Sua vida revelava a graça da abnegada cortesia” (Ellen G. 
White, O Desejado de Todas as Nações, p. 68, 69). 
 
                     Cristo deseja que, como líderes de Sua missão, sigamos Seu exemplo no 
trato com as pessoas que nos cercam e também com subalternos e superiores. 
Devemos trabalhar como Cristo trabalhou – para cativar, para edificar e não para 
derrubar.  Não devemos dar um passo para depois retroceder. Devemos caminhar 
solene, prudentemente, não fazendo uso de expressões extravagantes, nem 
permitindo que nossos sentimentos sejam excessivamente agitados. 
 
                  Os que ocupam posição de importância, que são postos em contato com as 
pessoas por quem Cristo morreu, devem dar aos homens a estima que Deus lhes 
dedicou, e considerá-los preciosos. Muitos, porém, têm tratado a aquisição do sangue de 
Cristo de maneira rude, em harmonia com a disposição dos homens e não de 
acordo com a mente e o espírito de Cristo. De Seus discípulos, Cristo diz: ‘Todos vós 
sois irmãos.’ Devemos ter sempre em mente a relação que temos uns para com os 
outros, e lembrar-nos de que nos devemos encontrar com aqueles com quem nos 
associamos aqui, ao redor do trono do juízo de Cristo. Deus será o juiz, e Ele tratará 
com justiça a cada indivíduo. 
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Como ser assertivo 
                    Muitas vezes, as dificuldades vividas pelas igrejas estão relacionadas com a 
falta de assertividade na maneira de agir das partes envolvidas. Em ocasiões de 
mudança de trabalho, diante da necessidade do líder conhecer um novo grupo de irmãos 
ou ter que se integrar a uma nova equipe, a prática da assertividade é muito necessária. 
Como consegui-la? Agindo com humildade no tratamento com as pessoas, participando 
de atividades planejadas por elas, valorizando (e fazendo-as saber disso) os esforços 
envidados em algum projeto, e outras atitudes que as façam abrir o coração, tratando de 
evitar agir sem refletir sobre os efeitos de algum comportamento, em uma pessoa, um 
departamento ou toda a igreja. Podemos chegar a ser líderes que guiem e alcancem 
os objetivos propostos como igreja, sem impor nem designar autoritariamente qualquer 
atividade. É preciso agir assertivamente, explicando, designando tarefas compatíveis a 
cada pessoa, sem sobrecarregar ninguém, e dando lugar ao desenvolvimento da 
criatividade. Desse modo será possível formar uma equipe que trabalhe unida e que 
obtenha resultados. Uma equipe que se sinta parte não apenas da execução de um plano, 
mas que possa participar da elaboração dele. 
 
                     Considerem todos que, seja qual for sua ocupação, devem representar a 
Cristo. Com firme propósito procure cada pessoa ter o Espírito de Cristo. 
Especialmente os que aceitaram a posição de diretores ou conselheiros devem sentir que 
deles é requerido que, em todos os sentidos, sejam verdadeiros cristãos. Embora, no 
trato com outros, precisamos ser sempre fiéis, não devemos ser rudes. As pessoas 
com quem temos de lidar são a possessão adquirida do Senhor, e não devemos permitir 
que nenhuma expressão precipitada, arrogante, escape dos lábios. 
 
                    Como líderes da igreja, tendo em mente o exemplo de Cristo, poderemos 
com Sua ajuda atuar com maior prudência, tato, sem impor ideias nem tarefas a 
quem quer que seja. Trabalharemos sem a força descontrolada do entusiasmo e da 
urgência (muitas vezes, válidos e necessários), e que, não raro, também pode causar 
efeito contrário ao que desejamos. Muitas vezes, por causa de simples mal-entendidos, 
nascem grandes inimizades. O treinamento na assertividade e de toda a conduta humana 
requer deliberado esforço, firme intenção, força de vontade, paciência e, sobretudo, 
desejo de melhorar. Trabalhar com assertividade não é um processo fácil nem rápido, 
porém, com a ajuda de Deus, é possível. Tendo-O como centro de nossa vida, família e 
trabalho, podemos chegar a ser servos de êxito. A título de avaliação, cabe nos 
perguntarmos: Estamos sendo assertivos no tratamento com as pessoas que nos cercam? 
Em que aspectos necessitamos melhorar? O que precisamos modificar, pessoalmente e 
como equipe, para construir uma igreja que trabalhe feliz? 
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Assertividade e psicologia 

De acordo com a psicologia, os comportamentos podem ser divididos em 4 
categorias: o passivo, o agressivo, o passivo/agressivo e o assertivo. A nível de 
interação social, o tipo assertivo de comportamento é aquele que é mais saudável, pois é 
benéfico para todas as pessoas que interagem, pois se trata de um comportamento 
seguro, respeitoso e que demonstra capacidade de ouvir críticas e não usar essas críticas 
para criticar o outro a nível pessoal. É importante referir que nem sempre uma pessoa 
demonstra apenas um tipo de comportamento, podendo ter comportamentos diferentes 
em situações e contextos diferentes. 

Diga a seus alunos que todos  temos uma série de direitos na hora de relacionar-
se com os demais. Comente-lhes que esta unidade está centrada em reconhecer esses 
direitos e em aprender a forma adequada de defende-los quando alguém nos nega esses 
direitos. 

Reconhecer que todas as pessoas, na hora de relacionar-se com outras,têm uns 
direitos que se devem respeitar. 

 
ATIVIDADE: 

Estabeleça um debate sobre quais são os direitos básicos que têm as pessoas na hora de 
relacionar-se com os demais. 
 
 

IDÉIAS - CHAVES: 

• Na hora de relacionarmos com outras pessoas todos temos uma série de direitos que 
devem ser respeitadas entre os que se encontram: 

• Direito de comportar-se da maneira que consideramos melhor, sempre e quando não 
se firam os direitos dos demais. 

• Direito a poder expressar livremente nossos sentimentos e opiniões. 
• Direito a ter nossas próprias necessidades e a considerá-las tão importantes como as 

dos demais. 
• Direito a escolher livremente ( ainda a custa de equivocar-se) e responsabilizar-se 

pelas consequências de nossas  escolhas. 
• Direito a recusar pedidos  de outros sem sentir-se por isso culpado e egoísta. 

 
Explique-lhes que é  relativamente frequente dentro das relações encontra-se com 
situações em que o comportamento de outras pessoas ameaça alguns de nossos direitos. 
Peça-lhes que ponham exemplos nos quais haja produzido esta situação e que 
expliquem que fizeram então a respeito 
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Examinar o tipo de conduta que se pode dar quando alguém fere nossos direitos. 

Comente-lhes que as distintas formas de reagir frente a situações em que os 
próprios direitos se vêm ameaçados podem ser classificados entre três tipos: condutas 
passivas; condutas agressivas e condutas assertivas. 

 

• As condutas passivas se caracterizam por aceitar algo sem objeções nem resistência 
ou fazê-lo de uma forma indireta ou pouco clara. 

• As condutas agressivas agrupariam aquelas que representam reações hostis face a 
outras pessoas e de onde a defesa dos próprios direitos se faz a custa dos direitos do 
demais. 

• As condutas  assertivas fazem referência aquelas respostas comas que se defendem 
os próprios direitos de uma forma direta, honesta e apropriada , sem violar os direitos 
dos demais. 

•  

 
Normalmente não há muitas dificuldades em identificar as condutas agressivas 

ou passivas mas não ocorre o mesmo com as condutas assertivas. Remeta os alunos a 
seus manuais para que vejam as características das condutas assertivas e descreva e 
analise detidamente cada componente. ( Será útil o quadro comparativo que 
apresentamos no apêndice da unidade). 

ATIVIDADE: 
Peça aos alunos que analisem as respostas que deram ante as situações sugeridas na 
tarefa para casa e que as classifique dentro de um desses três tipos de condutas. Que 
vantagens e desvantagens têm cada tipo de conduta? Anote no quadro-verde as 
respostas da turma servindo-se para isso de um quadro como o indicado abaixo. 
Comente com toda a turma o resultado. 

EXEMPLOS: 

    Conduta passiva Condutas  assertivas Condutas agressiva 
 

Vantagens 
 

Se evitam conflitos 
 
 

Se evitam conflitos; 
Defendemos nossos 

direitos. 
Satisfação pessoal. 

Aumento da auto estima 
Reconhecimento dos          

demais. 

Nos fazemos respeitar 

Desvantagens Sentimentos de frustração e 
inferioridade; 

Não defendemos nossos  direitos. 
Os outros se aproveitam; 

 Sentimentos de culpabilidade 
e por reações desproporcionais. 

Conflitos interpessoais. 
Rechaço social; 

Violamos os direitos do 
demais. 
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IDÉIA-CHAVE: 

• A conduta assertiva reúne todas as vantagens das condutas passivas e agressivasuma 
vez que reduz ao máximo todas as desvantagem. 

 
Praticar a realização de conduta assertivas 

Diga-lhes que a conduta assertiva é muito útil para uma qrande quantidade de 
situações e seu emprego faz com que as pessoas sejam mais competentes em suas 
relações sociais. Mas para chegar a conseguir uma conduta assertiva é necessário uma 
prática prévia. Comente-lhes que irão dedicar um tempo para praticar este tipo de 
condutas, tanto em situações em que é necessário defender os próprios direitos, como 
em outras em que temos que expressar nosso enfado ou nas situações em que temos que 
noa negar em fazer algo que não desejamos fazer. Diga-lhes que para atuar 
assertivamente  nessas situações, além de colocar em prática os distintos componentes 
que aparecem no Manual do Aluno,   poderão seguir uma guia específico para cada 
situação. Os alunos que não ante venham  nas representações deverão avaliar a 
execução de seus companheiros centrando-se nos aspectos recolhidos no Manual do 
aluno para cada situação. Depois de cada representação comente com os alunos a 
qualidade da execução, tendo sempre presente a importância do reforço dos aspectos 
positivos e a conveniência de que as críticas venham acompanhadas de sugestões para 
melhorar. 

Habilidades assertivas para defender os direitos. 
Na hora de defender os direitos de uma forma assertiva ,são três as coisas que 

devem ficar claramente expressas: 
1.  Que não se está de acordo com a situação atual. 
2.  Que a conduta do outro não é satisfatória para nós ( pode-se dar as    razões) 
3.   Que é necessário que o outro troque sua conduta ( pode-se propor alternativas). 
As condutas assertivas nessas situações podem ser interpretadas como hostis. Para 
evitar isto é recomendável: 

Utilizar frases na primeira pessoa ( as frases na segunda pessoa são percebidas como 
mais amenizadoras) Por ex:  em vez de dizer “ tua conduta e intolerável” se pode dizer: 
“ eu não estou gostando da tua conduta”. 
Depois de manifestar o desacordo com a situação atual, reconhecer o ponto de vista do 
outro. Por exemplo, se poderia dizer “ eu não me sinto bem nesta situação. Compreendo 
que tu ...mas...” 

ATIVIDADE: 
Faça que vários de seus alunos ponham em prática a conduta assertiva em 
distintas situações: 

Exemplos: 

• Numa loja nos dão  uma troca. 
• Estás vendo um programa de televisão e chega teu irmão maior e troca de canal. 
• Queres revisar um exame e o professor se nega a fazê-lo. 
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EXPRESSAR  O ENFADO 
 
Outro tipo de situações em que se requer condutas assertivas são aquelas em que temos 
que expressar nosso enfado ou dar uma queixa a alguém. Diga-lhes que,  além das 
vantagens já comentadas para este tipo de conduta, no caso da expressão do enfado  se 
soma o feito de que ajuda a reduzir ou eliminar de uma forma adequada os sentimentos 
de ira que servem para acompanhar este tipo de situações. 

Um possível guia para afrontar estas situações é o seguinte: 

1. “ Quando ... ( descrever o que nos incomoda). 
2. “ Me sinto ...( descobrir nossos sentimentos). 
3. “ Porque...   ( Explicar como nos afeta a conduta enfadonha). 
4. “ Eu gostaria / preferiria...( descobrir o que queremos ). 
5. “ Porque ...  ( descrever como faria sentir isto). 

Peça voluntários para praticar situações deste tipo. 

EXEMPLOS: 

• Enfado com um companheiro porque combinou conosco e não apareceu. 
• Enfado com um companheiro em que contaste um segredo e saiu dizendo a todo o 

mundo. 
• Enfado com um professor porque disse de ti algo na turma que te aborreceu. 

RESPONDER AS CRÍTICAS 
Tão importante como saber expressar o enfado assertivamente é saber responder 

frente as críticas dos demais de forma assertiva, evitando dar respostas agressivas ou 
passivas. Os seguintes passos poderiam ser um bom guia para treinar este tipo de 
respostas: 

1.  Escuta a crítica que te fazem. 
2.  Peça detalhes que te esclarecem exatamente o que faz referente a crítica. 
3.  Responda a crítica: Se estás de acordo com tudo ou parte, reconhece os aspectos com 

que estás de acordo. 
4.  Se estas em desacordo, reconhece o direito de outra pessoa a ter a sua opinião, mas 

manifesta teu desacordo à critica. 
 

Peça voluntários que pratiquem como responder as críticas. Pode empregar 
situações utilizadas para habilidade anterior. 

 

NEGAR-SE A FAZER ALGO QUE NÃO SE DESEJA 
Outra situação bastante habitual em que se necessita ter um comportamento 

assertivo é quando alguém nos pede algo que não queremos fazer.Para rechaçar um 
pedido ou oferta de outra pessoa deveríamos ter em conta quatro coisas fundamentais : 
1.  Estar seguro de que aprendemos bem o qie nos estão pedindo. 
2.  Pensar e decidir responsavelmente ( para o qual podemos utilizar os passos 

aprendidos na unidade de tomada de decisões). 
3.  Rejeitar o pedido de forma clara e sensível. 
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4.  Dar uma razão para que nos neguemos a fazer o que nos pedem. 
 
 Antes de ensaiar a assertividade neste tipo de situações há dois aspectos que se 
deveriam destacar com respeito ao último passo do procedimento ( dar razões). 
 

Pode ser adequado dar razões do porque não queremos fazer algo, mas não se deve dar 
desculpas. 

Razão é o feito pelo qual não fazemos o que nos pedem e sim trocamos o que  
faríamos,   enquanto que uma desculpa é um feito que utilizamos para nos 
justificar , mas que - 
não é essa a  verdadeira  razão , para fazermos sem querer fazer o que nos pedem. 
 
 

Dar razões nem sempre é necessário. Se quem nos faz os pedidos é um amigo, pode ser 
positivo, já que nos ajudará que essa pessoa compreenda nossa posição e ainda que não 
esteja de acordo respeitará as nossas razões. Sem dúvida, e o pedido vier de um 
conhecido ou de um estranho, não teremos porque dar razões de nossa posição. É mais , 
pode ser prejudicial e essa pessoa as utiliza para tentar nos persuadir. 

EXEMPLOS: 

Alguns de teus amigos estão  num banheiro e um saca um maço de cigarros e te oferece, 
mas tu não queres.  Estás bem numa festa de aniversário na qual alguém tenha levado 
bebidas alcóolicas. Você não gosta de beber mas teus amigos te animam para que tu  o 
faças. 

ATIVIDADE: 
Aproveitando estas últimas situações do treinamento, peça que, tendo em conta tudo o 
que já vistes sobre assertividade, discutam a validade das alternativas propostas no 
Manual do Aluno e sugiram outras formas de responder. Abra um debate sobre o 
oferecimento de tabaco, álcool e outras drogas e as formas de responder frente a esses 
oferecimentos. 

RESUMO: 

É relativamente freqüente encontrar-se com situações nas quais o comportamento de 
outras pessoas ameaça nossos direitos. 
As distintas formas de reagir rente a situações em que os próprios direitos são 
ameaçados podem classificar-se em: condutas passivas, condutas agressivas e condutas 
assertiva . 
A assertividade faz referência a defesa dos próprios direitos de uma forma direta, 
honesta e apropriada , sem violar os direitos dos demais. 
A conduta assertiva reúne todas as vantagens das condutas passivas e agressivas uma 
que reduz ao máximo todas as desvantagens. 
É importante saber expressar o enfado, responder frente as críticas e negar-se a fazer 
algo que não se deseja de uma forma assertiva, evitando dar respostas agressivas ou 
passivas. 
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11ª Sessão 

TOLERÂNCIA  E COOPERAÇÃO 
 

 
OBJETIVO GERAL 

• Reconhecer o valor das diferenças e o que estas podem oportunizar mediante a 
cooperação. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir tolerância. 
• Reconhecer que qualquer pessoa pode ser objeto de intolerância. 
• Mostrar o valor da cooperação. 

 
 

INTRODUÇÃO 
O mundo sempre foi regido na diversidade das diferenças das raças, tribos e 

nações. Todos os preceitos éticos regem o princípio da tolerância e da cooperação, e 
assim vivemos em sociedade, respeitando as diferencias raciais-étnicas, as diferenças 
culturais, e as leis que regem a  vida dos povos em todo o planeta.  Saber conviver com 
as diferenças individuais sempre foi uma tentativa de se manter a democracia entre os 
governos, levando em conta os direitos e deveres de cada cidadão.  

 
A  intolerância a esses preceitos éticos  sempre foi o motivo dos conflitos,  das 

guerras e revoluções entre os povos nas mais diversas questões  ideológicas, políticas e 
religiosas. 

 
O Brasil sempre prezou pelos respeito e dignidade, rompendo com qualquer 

tentativa de preconceito e discriminação contra os índios, entre os negros, entre as seitas 
e denominações religiosas, ou entre qualquer outra Instituição pública ou privada. E 
sobre essa questão da  Tolerância e da Cooperação, a Constituição Brasileira procura 
regulamentar o direito e os deveres de todos os cidadãos, dando garantia à todos os 
cidadões. 

 
Procurando ilustrar essa questão da Tolerância e da Cooperação, aqui citamos o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que se trata de uma  doutrina jurídica que lhe dá 
sustentação, regulamentado como preceito doutrinário da Proteção Integral das Nações 
Unidas.  

 
Nesse sentido cooperativo, o primeiro artigo desse documento usa a expressão 

DEVER em que  sinaliza claramente nessa expressão que os direitos da criança e do 
adolescente têm de ser considerados deveres das gerações adultas.  

   
Nesse contexto de Cooperação Social, se afirma que é dever da família, da 

sociedade e do próprio  Estado de garantir esses direitos elencados na Constituição e nas 
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leis. A referência inicial à família explicita sua condição de esfera primeira, natural e 
básica de atenção  

 
  Verificando o texto desse  Estatuto, destacamos o termo  ASSEGURAR, que 

significa garantir. Garantir alguma coisa é reconhece-la como direito. Reconhecer algo 
como direito é admitir que isto pode ser exigido pelos detentores desse direito. Diante do 
não atendimento de algo reconhecido como direito, o titular desses direitos pode recorrer 
a justiça para fazer valer o que a Constituição e as leis lhe asseguram, à vida, à saúde, à 
alimentação, à dignidade, ao respeito e à liberdade, a educação, à cultura, ao lazer e à 
profissionalização. O direito à defesa de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.   

 
   Vimos que a intolerância, a discriminação e o preconceito traz  consigo a 

inquietude e a desconfiança, e como educadores é nosso dever de promovermos a 
promoção da dignidade e dos direitos humanos. O preconceito e a discriminação contra a 
pobreza e a classe marginalidade, faz brotar a revolta, os conflitos institucionais, o crime 
organizado, o governo paralelo encrustado nos morros e fa velas, e o ressurgimento de 
conflitos permeados por segmentações culturais, étnicas e religiosas, e que nos sugere 
uma avaliação do processo político e social que rege o estado de direito.   A tolerância 
tem nos servido  como um valor fundamental porque se trata de  um parâmetro moral 
para a ação política e o exercício do instituto da soberania. Além disso, o exercício da 
tolerância minimizava os efeitos da anarquia numa sociedade constituída por Estados 
soberanos. Assim, podemos  analisar a tolerância como um valor político e social 
subjacente e fundamental para a preservação da ordem mundial, e a organização da 
sociedade em todas as culturas. A Tolerância é um dos poucos recursos a utilizarmos 
para se fazer o enfrentamento contra o reaparecimento das dinâmicas perigosas, isto é, a 
ausência de consenso, o ressurgimento das segmentações culturais,  e o aprofundamento 
das desigualdades entre grupos sociais e econômicos dizem alguma coisa sobre os 
valores e os sentimentos morais que estão envolvendo a ordem internacional. A história 
indica que em momentos como esse a tolerância é mais que um valor cristão ou moral, é 
uma necessidade para que a sociedade internacional de Estados continue a persistir e 
consiga evitar o pior dos males: o recrudescimento da natureza anárquica em nosso 
meios. Esta é uma época de grandes transições, e por sua própria definição, transições 
trazem tensões e expõem falhas ocultas. Nestes tempos difíceis, em que vemos a terrível 
capacidade da humanidade em ser desumana, se torna ainda mais  importante para os que 
estão aqui reunidos tomar uma posição clara e de princípios,  e mais, para atuar na causa 
da paz, da tolerância e da harmonia entre os povos.nNessa perspectiva de promovermos a 
Tolerância e a Cooperação como habilidades de vida, mais do que nunca é nossa tarefa 
de traçarmos estratégicas da ética e da moral, de combatermos a xenofobia, a intolerância 
e incitamento à violência. Diante disso, tanto a Tolerância quanto a Cooperação nos 
ajuda a  diminuir as tensões, e assim evitar os desentendimentos e construir redes para a 
paz. 
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Componente Teológico Bíblico 

 
Nesse enfoque bíblico e espiritual, entendemos a inter-relação entre os 

termos que abordam a temática sobre a tolerância e a cooperação. Entendemos assim que 
para vivermos em sociedade e em cooperação é necesssário que sejamos tolerantes 
quanto as diferenças individuais.  

 
Entendemos assim que a intolerância tem sido a base dos conflitos humanos, 

e isso tem gerado a violência entre pessoas, entre diferentes grupos religiosos, de 
ideologia política, e que vem afetado a sociedade ao longos dos séculos, gerando 
inclusive a guerra entre raças, tribos e nações. 
 
                  Nesse estudo, entendemos que o núcleo básico para conciliarmos as 
variáveis de Tolerância e a Cooperação, passando pela iniciativa dos nossos valores 
pessoais, e para alcançarmos os valores sociais, devemos desenvolver nossa 
subjetividade afetiva, de saber amar, independente do gênero, da etnia, da classe social e 
das diferenças individuais. Como exemplo colocamos o amor de Deus por cada um de 
nós, e o amor a Deus como um dom supremo que herdamos Dele. Como exemplo, aqui 
citamos a Escritura do Apóstolo Paulo registrada  em Romanos 8:38-39 que diz:  
“Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem 
coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem 
qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus 
nosso Senhor.” 

                   O amor de Deus é um amor de sacrifício. A Bíblia diz em João 3:16 
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que 
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” 

                   O amor de Deus dura para sempre. A Bíblia diz em Salmos 136:1 “Dai 
graças ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre.” 

                   Como a Bíblia descreve o amor? A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:4-7 “O 
amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não se vangloria, não se 
ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, 
não se irrita, não suspeita mal; não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a 
verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” 

                  A Bíblia diz que devemos amar-nos uns aos outros. A Bíblia diz em 1 João 
2:7-8 “Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que 
tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo é 
um novo mandamento que vos escrevo, de vos ameis uns aos outros, o qual é verdadeiro 
nele e em vós; porque as trevas vão passando, e já brilha a verdadeira luz. 

                   O amor não é só para amigos. A Bíblia diz em Mateus 5:43, 44 “Ouvistes 
que foi dito: Amarás ao teu próximo, e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: 
Amai aos vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem.” 
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                      O amor é o resumo da lei de Deus. A Bíblia diz em Mateus 22:37-40 
“Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua 
alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o 
segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois 
mandamentos dependem toda a lei e os profetas.” 

                      Podemos mostrar o nosso amor a Deus guardando os Seus mandamentos. 
A Bíblia diz em 1 João 5:3 “Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus 
mandamentos; e os seus mandamentos não são penosos.” 

                     Não deixe que o seu amor por Deus se enfraqueça. A Bíblia diz em 
Apocalipse 2:4-5 “Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, 
pois, donde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras; e se não, brevemente 
virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres.” 

 

Nesta sessão vamos falar da Tolerância e as distintas formas em que se 
manifestam intolerância: realizamos além disso um exercício em que se evidenciam as 
vantagens da cooperação. 

DEFINIR TOLERÂNCIA 
Peça  aos alunos que expliquem o que entendem por “ tolerância”. 

Tolerância se refere a consideração e o respeito face as idéias e opiniões dos 
demais, ainda quando não se dividam. Se trata da capacidade de admitir nos outros 
formas de pensar ou atuar distintas das próprias. Oposto da tolerância é a intolerância e 
faz referência a atitudes ou comportamentos   de exclusão ou menosprezo daqueles que 
consideramos diferentes. São muito frequentes em que as pessoa de comportam de forma 
intolerante. Peça a seus alunos que descrevam exemplos deste tipo de comportamentos. 

EXEMPLOS: 

Discriminação  no trabalho de determinados  classes. 
Rejeição na escolarização de crianças infectadas pela AIDS. 
Enfrentamento entre seguidores de diferentes times de futebol. 
Solicite aos alunos que realizem uma breve avaliação de alguma das situações     
apresentadas. 
 

Reconhecer   que   qualquer   pessoa   pode ser objeto    de    intolerância 
Todos podemos ser objetos da intolerância de alguém de nosso grupo. Nestes casos a 
intolerância consiste na rejeição ou falta de consideração daquelas opiniões que não 
coincidem com as próprias. 
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EXEMPLOS: 

A falta de consideração de um pai face as opiniões de seu filho. a atitude de um professor 
que não reconhece as contribuições de seus alunos. a consulta de uma pessoa que 
desqualifica um companheiro por expressar um ponto de vista diferente.  Peça aos alunos 
que descrevam situações em que eles hajam observado este tipo de comportamentos. 

IDÉIAS -CHAVES: 

Uma das principais formas de intolerância é a discriminação face a certos grupos como 
imigrantes, presos , enfermos mentais , drogo dependentes , mulheres, anciãos , ciganos , 
homossexuais  ou lésbicas, menos validos, etc. 
A expressão mais evidente da intolerância se produz através de condutas violentas, mas 
também se pode manifestar na desigualdade de oportunidades educativas, econômicas , 
laborais , políticas e de participação social. A intolerância nem sempre se produz ente 
pessoas de distintos grupos, também pode surgir entre pessoas de um mesmo grupo, ou 
seja, entre aqueles que percebemos como mais parecidos conosco. Assim , podemos 
encontrar intolerância dentre da família, no grupo de amigos ou da escola. 
 

 

Mostrar  o  valor  da   cooperação 

As  consultas intolerantes impossibilitam, na maioria dos casos, a solução eficaz de 
problemas que afetam as várias pessoas. A melhor forma de abordar este tipo de 
problema é por meio  da cooperação que consiste no trabalho conjunto de várias pessoas 
para conseguir um objetivo comum. Para cooperar com outras pessoas para conseguir um 
objetivo comum. Para cooperar com outras pessoas é fundamental respeitar e considerar 
as idéias dos demais, pelo que se deve evitar qualquer manifestação de intolerância. 

IDÉIAS -CHAVES: 
Cooperar implica em tomar consciência de que o resultado final de determinada tarefa 
depende da colaboração e atitudes dos membros do grupo. As contribuições individuais 
de cada membro que coopera facilitam a  resolução eficaz da tarefa conjunta. Em 
compensação, as condutas competitivas daquelas pessoas que se aferram a suas peças ou 
pretendem monopolizar a dos demais dificultam o êxito do resultado pretendido.A 
cooperação passa por realizar contribuições próprias do grupos também pelo 
reconhecimento dos benefícios derivados das contribuições e pontos de vista do demais. 

RESUMO: 
A tolerância faz referência a condutas de consideração e respeito face as  idéias e 
opiniões dos demais, ainda que não se dividam Pessoas pertencentes à grupos 
minoritários sofrem a intolerância e a discriminação por parte dos membros de grupos 
majoritários. A intolerância nem sempre se manifesta entre pessoas de diferentes grupos, 
também pode dar-se entre pessoas de um mesmo grupo. As posturas intolerantes 
dificultam a superação dos conflitos e a solução de problemas. Uma boa forma de 
solucionar problemas é a cooperação. 
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12ª Sessão 
ATIVIDADES OCUPACIONAIS 

 

     
OBJETIVO  GERAL  

Conscientizar os participantes a respeito da utilização de seu tempo livre, de 
forma que essas atividades ocupacionais proporcione um alto nível de satisfação e de 
auto-realizações no contexto pessoal e social simultaneamente. 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Examinar como se ocupa habitualmente o tempo livre. 
• Descobrir  as alternativas de ociosidade de que  dispomos. 
• Avaliar as alternativas para a boa utilização do tempo livre. 
• Destacar a relevância e o pragmatismo das atividades ocupacionais. 

INTRODUÇÃO 
A atividade ocupacional é considerada como um dos principais fatores 

responsáveis pelas mais diversas áreas do  desenvolvimento humano. Trata-se de uma 
abordagem multidisciplinar por envolver profissionais das mais diversas áreas 
científicas, e o seu incentivo é fator de promoção de saúde física, emocional e psíquica. 

A ocupação é uma variável multidisciplinar e multidimensional, e através da 
qual podemos desenvolver nossas habilidades de vida. Nessa perspectiva desenvolveu-
se a Terapia Ocupacional, profissão da aréa de saúde, regulamentada em nível 
superior, trabalha com atividades humanas, planeja e organiza o cotidiano (dia-a-dia), 
possibilitando melhor qualidade de vida. Seu interesse está relacionado ao 
desenvolvimento, educação, emoções, desejos, habilidades, organização de tempo, 
conhecimento do corpo em atividade, utilização de recursos tecnológicos e 
equipamentos urbanos, ambiência, facilitação e economia de energia nas atividades 
cotidianas e laborais (trabalho), objetivando o maior grau de autonomia e independência 
possível. 

O terapeuta se ocupa da realização de atividades, desde as mais simples, como 
escovar os dentes ou levar alimentos à boca, às mais complexas, como dirigir um 
automóvel ou dirigir uma empresa, promovendo, prevenindo, desenvolvendo, tratando, 
recuperando pessoas ou grupos de pessoas que apresentam qualquer alteração na 
realização de atividades de autocuidado ou interação social, melhorando o desempenho 
funcional e reduzindo desvantagens. 

Estudos que abordam acerca das Ocupações devem ser delimitadas em função de 
seus aspectos dinâmicos e  em razão de sua classificação quanto ao tipo de atividade 
que é desenvolvida pelo homem; quanto à finalidade da atividade laboral, de lazer, ou 
que envolva atividades físicas ou intelectuais; e até mesmo às implicações 
comportamentais de estímulo às motivações, à afetividade, aos aspectos emocionais, 
físicos, e até mesmo certas atividades que produzem estresses. 
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Convém salientar ainda que podemos recomendar determinadas atividades 
humanas para efeitos psicodinâmico para produzir lazer, entretenimento, relaxamento, 
para aquisição de conhecimento, e até mesmo para se produzir efeitos psicoterápicos. 

 
Evidentemente que se recomenda determinadas atividades humanas para se 

combater a ociosidade, que não é bem vista na sociedade produtiva. Daí reconhecermos 
a necessidade de delimitarmos esses estudos, que de qualquer maneira envolvem as 
chamadas atividades humanas em seus vários sentidos e aspectos.  
 

A noção de atividade humana começou a ser utilizada na TO brasileira com mais 
frequência na década de 1990, no período em que a busca por criar consistência teórica 
para o campo tornou-se significativa. O referencial teórico com maior presença nas 
primeiras pesquisas é o do materialismo histórico. Utilizando esta perspectiva, Oliver 
(1990) afirma que o que distingue a força de trabalho humana é Cad. Ter. Ocup. 
UFSCar, São Carlos, v. 21, n. 2, p. 243-254, 2013 246 Atividade, ação, fazer e 
ocupação: a discussão dos termos na Terapia Ocupacional brasileira .[...] seu caráter 
inteligente e proposital que lhe dá uma infinita adaptabilidade e que produz as 
condições sociais e culturais para ampliar a sua própria produtividade. (BRAVERMAN, 
1981, p. 58 apud OLIVER, 1990, p. 77).  Considerando que a produção constitui um 
modo determinado de atividade e de vida, Oliver cita Marx e Engels, que consideram 
que:  

 

A forma como os indivíduos manifestam a sua vida reflete muito 
exatamente aquilo que são. O que são coincide, portanto, com sua produção, 
isto é, tanto com aquilo que produzem como com a forma como produzem. 
Aquilo que os indivíduos são depende portanto das condições materiais da 
sua produção. (MARX; ENGELS, 1975, p. 19 apud OLIVER, 1990, p. 77).  

 
Baseando-se nos mesmos referenciais, Mângia (2003) afirma que a qualidade de 

ser consciente é o que distingue a atividade vital do homem daquela do animal. Essa 
concepção coaduna-se com a de Kagan, esteta russo trazido para as discussões da TO 
por Castro (2000), que considera que a estrutura da atividade vital real do homem é o 
que dá a base de sua atividade social.  

 
A atividade humana aparece nesses textos como elemento fundamental para a 

construção da existência. É entendida como atividade que corresponde a uma motivação 
do agente e cujo componente básico é a ação que transforma essa motivação em 
realidade (PRADO DE CARLO, 1991). Além de inserida e produzida por uma 
realidade social, é vista também como forma de expressão de quem a realiza (CASTRO; 
SILVA, 1990).  

  
Para Costa e Almeida (2004, p. 14), a atividade humana é algo vivo, mutável, 

diverso e plural. Lima (1997, p. 100) considera que através dela o homem é capaz de 
“[...] transformar a natureza, transformar o mundo em que vive, criar a própria 
existência, criar-se a si mesmo.”  

 
Componentes das atividades humanas como a sensação, o significado, o 

pensamento e o movimento são enfatizados por autores como Castro (1992), 
Domingues (1992) e Ferigato (2007). Essas atividades “[...] são experiências no 
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universo das linguagens não verbais, que partem da experiência sensorial [...]” 
(CASTRO, 2000, p. 9) e estão voltadas para a criação e o exercício da responsabilidade 
e do comprometimento com o mundo e com o que nele se cria (ARAÚJO, 1999).  

 
A utilização do conceito de atividade humana pelos autores faz com que as 

atividades em TO sejam permeadas de historicidade e atravessadas pela dimensão 
sociopolítica, de forma a articularem-se o processo individual, a história e a cultura de 
um grupo. A atividade passa a ser vista como elemento que promove o encontro e o 
diálogo entre o sujeito, seu grupo social, seu tempo histórico, sua tradição cultural 
(VIEIRA; CLAUDINO, 2007; MALFITANO, 2005; BARROS; GHIRARDI; LOPES, 
2002). Estando ligadas intrinsecamente ao mundo compartilhado, as atividades podem 
ampliar o campo da consciência e propiciar o autoconhecimento e a comunicação 
(PELLEGRINI, 2007; ALMEIDA; RUAS; AKASHI, 2002).  

 
Partindo da construção de uma compreensão ampla de atividade humana, os 

autores pensam as características que possibilitam sua utilização num processo 
terapêutico. Para Ferigato (2007), a atividade traz consigo um potencial transformador e 
poderá funcionar, na TO, como instrumento catalisador dos processos de mudança. Para 
Faria (1995), o homem em atividade está em relação com a alteridade e é nessa relação 
que se realiza o ato da vida. Para a autora, a atividade é um fim-meio de se obter 
conhecimentos e mudanças. Assim, noções de meio, recurso, instrumento ou mediação 
tornam-se presente nos textos estudados.  
 
Atividades: recurso, instrumento ou mediação?  
 

Malfitano (2005) considera que as atividades têm sido o recurso terapêutico 
historicamente utilizado pelos terapeutas ocupacionais com diferentes grupos 
populacionais. Enquanto meio de formação de vínculo e intermediação para que se 
possa iniciar a construção conjunta de novos projetos de vida, a atividade é utilizada 
tendo como fim a produção de autonomia. Assim, a atividade configura-se como 
instrumental de intervenção da Terapia Ocupacional, em um campo interdisciplinar.  
 

Para Castro (2001, apud VIEIRA; CLAUDINO, 2007), na TO as atividades são 
recursos que proporcionam conhecimento e experiência, auxiliam na transformação de 
rotinas, ampliam a comunicação e possibilitam crescimento pessoal, autonomia, 
interação social e inclusão cultural. Já para Isidoro (2000), as atividades podem ser 
recurso para a expressão não verbal de impulsos e fantasias, diminuição do 
embotamento afetivo, promoção da aprendizagem e eliminação de sintomas.  
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Componente Teológico Bíblico 
 
 
                                Ao refletirmos sobre as atividades ocupacionais no contexto bíblico, 

temos como exemplo a vida social do Senhor Jesus, que fazia disso um estilo de 
vida e que refletia diretamente no seu dia-a-dia social. 

 
                             Tendo descido do monte, o Senhor retoma o Seu serviço de amor, do 

qual o apóstolo Pedro, testemunha de todas essas coisas, faria mais tarde um 
excelente resumo em Atos 10. "Jesus de Nazaré", diz ele, "andou por toda 
parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus 
era com ele" (Atos 10:38). O Senhor encontra uma numerosa multidão falando 
e discutindo entre eles mesmos. O objeto de toda essa agitação é um pobre 
menino que, apesar de sua tenra idade, sofria de terríveis crises nervosas 
provocadas por um demônio. Em vão o pobre pai havia apresentado o caso de 
seu único filho aos discípulos, pois eles não puderam expulsar esse espírito 
imundo. Antes de o Senhor Jesus operar a libertação do garoto, Ele apresenta a 
razão do fracasso deles: incredulidade; porque "tudo é possível ao que crê". 
Então, com lágrimas, esse homem se entrega ao Senhor. Compreende que não se 
alcança a fé apenas com um esforço de vontade, e se reconhece incapaz. 
Precisamos da ajuda divina não somente para a libertação propriamente dita, 
mas até mesmo para pedir por ela. 

 
               Como Jesus, algumas pessoas são seletivas em suas atividades 
ocupacionais. Evidentemente que as coisas triviais acontecem, mas em se 
tratando de atividades ocupacionais que tragam resultados e sentido de vida, 
Jesus optou por uma vida serviçal como uma missão, por isso que no testemunho 
do Apóstolo Paulo, Jesus ia por toda a parte fazendo o bem. 
                      
                Nessa perspectiva não havia da parte de Cristo nenhum sentimento 
egocêntrico. Ele assim fez de sua vida uma missão, um projeto de vida em servir 
ao próximo, e que na sua escala de valores era algo extremamente prioritário e 
que tomava grande parte de seu tempo. 
 

Evidentemente ao escolhermos essa abordagem num Programa de 
Habilidade de Vida, pensamos em orientar as pessoas que não tem traçado ainda 
um sistema de valores quanto aquilo que é mais importante e menos importante 
nas atividades ocupacionais no dia-a-dia.  Grande parte das pessoas passam o 
tempo na ociosidade e levam a vida sem nenhum planejamento, e na maior parte 
da vida enfrentam o vazio, e uma vida improdutiva e sem propósito.  

 
Nesse Programa, um dos objetivos é de orientar as pessoas é de 

recuperarem o tempo perdido, e assim construírem projetos, metas e objetivos de 
realizações que lhes proporcionem motivação e senso de realizações. 
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Relação de Ajuda 
 O livro “Construindo a relação de ajuda” traz palavras sinceras de 

pessoas que vivem na prática uma constante relação de ajuda. Muitas coisas 
descritas no livro, embora nem saibamos, já são práticas do dia-a-dia, outras são 
coisas que não fazemos, mas sabemos que deveríamos fazer. A sociedade 
moderna, cheia de veículos de comunicação, metrópoles e pessoas graduadas, 
possui as contraditórias deficiências de haver pouco diálogo, muita solidão e a 
ignorância de não compreender o próximo. Em meio a tantas vidas sem 
esperanças, lares destruídos, amizades desfeitas, vizinhança individualista e há 
tantos relacionamentos arruinados, temos hoje, como cristãos, o desafio de 
ajudar alguém, de construir e não destruir trabalhando para a edificação um do 
outro. A base para a construção de uma relação de ajuda é o amor. Toda pessoa 
precisa de alguma ajuda e todos podem ajudar alguém, mas o que vemos são 
pessoas lutando sozinhas, sendo que se estivessem unidas poderiam vencer. O 
amor ao próximo pode evitar e solucionar muitos problemas. É interessante 
descobrir que muito mais que palavras são os fatos e principalmente os 
sentimentos. Muitos sentimentos não podem ser respondidos com palavras e 
muitas ações só podem ser respondidas com reações. Assim, a comunicação 
corporal tem significado tão importante como a comunicação verbal e embora 
sem notar, todos utilizam, essa linguagem. O ideal é aprender a observar nos 
outros a linguagem corporal e se policiar para saber transmitir mensagens 
edificantes, exercitando esse idioma onde ninguém fala nada mas diz muita 
coisa. Ouvir as pessoas, tentar compreendê-las e conversar com sabedoria são 
virtudes sublimes que precisam ser exercitadas diariamente. Às vezes a carência 
que as pessoas têm é simplesmente de um pouco de atenção. A vida é tão 
passageira nesse mundo que não vale a pena ter uma indisposição com ninguém, 
bom é aproveitar cada instante para viver o melhor possível. 
 
                     Jesus veio ao mundo para construir a relação de ajuda com o ser 
humano. Ele perguntava para as pessoas: “O que queres que eu te faça?” e ouvia 
as suas necessidades. Tocava os “leprosos” ou desprezados pela sociedade, 
olhando com amor os pobres e com dureza os magnatas. Jesus aconselhava as 
pessoas dizendo: “Vá e não peques mais”, absolvia do fardo da culpa falando-
lhes: “Perdoados estão os teus pecados” e estimulava a uma mudança de vida 
que partisse da própria pessoa ao dizer: “A tua fé te salvou”. 
 
                      Por onde Jesus passou, conquistou as pessoas ajudando no que 
precisasse. Hoje a igreja, corpo de Cristo, continua essa caminhada do Senhor na 
terra, trabalhando pela edificação do próximo. A igreja é um lugar onde todos se 
encontram para dar e receber ajuda. Um fator que impede muito o crescimento 
dos relacionamentos hoje é a disponibilidade para investir tempo com as 
pessoas. Mas tempo é uma questão de prioridade. Quanto o mais importante é 
ser ajudado, todos arrumam uma oportunidade, porém, o inverso acontece 
quando a questão é ajudar. Isso porque não é notório que a maior ajuda que se 
pode receber é poder ajudar alguém. Ninguém vive sozinho, todos têm a todo 
momento alguém por perto. Na convivência, embora aconteçam tantos 
desarranjos a melhor opção é construir seja para ajudar ou ser ajudado. 
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Nesta sessão  vamos nos centrar nesta notável quantidade de tempo que os 
jovens dispõem para o ócio. É importante compreender que o tempo livre nos brinda 
ma oportunidade única para dar cabo de nossas possibilidades de desenvolvimento 
pessoal. Hoje terás ocasião de descobrir a variedade de opções com que contas para 
empregar teu tempo livre de uma modo mais satisfatório e proveitoso. 

Examinar  como  se emprega  habitualmente o tempo livre 

• Em muitas  ocasiões nos dedicamos à atividades de ócio que nos satisfazem. 
• ⇒Algumas de nossas formas de diversão implicam condutas pouco salutares como 

por exemplo o consumo de álcool ⇒Nossas decisões sobre o ócio  nem sempre são 
fruto de eleições  pessoais, senão, em muitos casos, estão influenciadas pelas 
pressões sociais. 

 
Descobrir as alternativas  de  ocupação de que dispomos 

As formas de ócio pelas quais habitualmente optamos  não são as únicas que 
dispomos: o leque de alternativas é muito mais amplo.  Ao nosso alcance  estão uma 
infinidade de atividades desenvolvidas por instituições públicas e privadas. Vamos 
examinar as propostas disponíveis para o ócio em nossa volta. Possivelmente 
encontraremos algumas muito atrativas das que tínhamos conhecimento. 
 

ATIVIDADE: 
Após o material previamente  repartido ( boletins, folhetos, etc), se trabalha em 

pequenos grupos para recolher todas as iniciativas que se apresentam. Com ele 
confeccionaremos uma nova lista de atividades para o tempo livre que escreveremos 
no quadro negro ao lado da lista inicial. Mas as oportunidades para o ócio não 
provêm exclusivamente das programações de organismos do tipo dos resumidos. A 
margem do que se propõe por esta via poderemos desenvolver outras próprias, para 
isso temos que aplicar dois de nossos recursos: a capacidade de iniciativa e a 
imaginação. 

 
ATIVIDADE: 

Diga a seus alunos que pensem um pouco. Trabalharemos em grupos tentando 
encontrar atividades originais par se empregar o tempo livre. As alternativas 
interessantes passarão a engrossar nossa lista. 

 
IDÉIAS-CHAVES: 

Normalmente o primeiro que nos fixamos na hora de eleger uma determinada atividade 
essa resultará divertida ou não, se  a pesarmos bem. Mas além disso, não podemos 
esquecer de considerar outras questões como os riscos que implicam ou as possíveis 
consequênciderivadas desta prática.        
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RESUMO : 
É comum que em nosso tempo livre nos deixemos levar pela apatia ou por formas de 
ócio tão limitadas que restringem nossas possibilidades de alegria e desfrute.Existem 
quantidades de organismos em que podemos encontrar interessantes propostas para o 
ócio e além disso, contamos com a nossa imaginação e nossos amigos. O  leque de 
opções é muito mais amplo do que poderíamos pensar num primeiro momento. É 
importante que nos façamos conscientes das possíveis consequências advindas de cada 
alternativa. O tempo livre pode constituir uma importante ocasião de desenvolvimento e 
crescimento pessoal. É importante que aprendamos a valorizar nossas opções de ócio a 
luz desse objetivo geral. 
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Considerações Finais 

 
 

Vários fatores obstaculizam a jornada da vida, tais como os problemas 
sócio-demográficos que determinam a miséria, a pobreza e a exclusão social; as 
tensões psicossociais gerados por limitações sócio-econômicas; problemas de saúde 
que comprometem a qualidade de vida; problemas de natureza familiar que 
dificultam a inclusão social; problemas de relacionamentos interpessoais; além  dos 
problemas gerados pela nossa própria natureza de adaptação do homem consigo 
mesmo, ou de adequação ao seu próprio ambiente. 

 
No contexto sócio-educativo, nos deparamos com vários Projetos de 

Intervenção Social que representam alternativas de inclusão social, de ajustamento 
individual, de intervenção psicopedagógico que objetivam adaptar a pessoa consigo 
mesmo, ou mesmo de aperfeiçoa-lo para efeito de integração social. 

 
Na perspectiva da Psicologia Social, procuramos somar esforços no 

potencial do próprio homem em desenvolvimento, quando nos utilizamos das 
potencialidades inerentes da natureza humana, representada pela soma de todas as 
variáveis da Cognição Social, que representam determinantes inatas e que oferecem 
ao homem condições essenciais para o seu crescimento sadio, para o seu ajustamento 
pessoal e interpessoal ou até em grupos, e capacidade para a sua inclusão e 
emancipação social.  

 
Consideramos que o programa ora apresentado se constitui num recurso 

importante, e em face dos resultados da Pesquisa desenvolvida com as variáveis da 
Cognição Social e embutidas como conteúdo desse Projeto, geramos a expectativa no 
sentido de se constituir em ferramenta que contribui para o aprimoramento e 
ajustamento da personalidade.  Nesse somatório das crenças e dos valores fincadas 
nas habilidades e competências da Auto-Estima, das Tomada de Decisões,  da 
Persuasão e Pensamento Independente,  Controle Emocional, Habilidades de 
Comunicação e de Relacionamentos Humanos,   Habilidades Sociais,  Assertividade, 
Tolerância e Cooperação,   Atividades Ocupacionais, acreditamos em seu manejo 
para a transformação do homem em direção ao processo de tornar-se pessoa.    

 
        Ao concluirmos o presente trabalho, enfatizando a necessidade de  

encararmos o desafio da intervenção social, para efeito da reconstrução do homem 
demolido pelos conflitos sociais, reiteramos que o presente projeto não se encerra 
aqui, mas que junta-se a outras iniciativas dessa natureza em prol do bem comum. 
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