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RESUMO: A pós-modernidade é responsável, segundo Bauman (2001), por profundas mudanças no 

comportamento humano e um dos grandes indicativos das transformações desse cenário é o relativismo 

que a sociedade vem assumindo. Esta nova postura diante da realidade produz resultados significativos 

e, também, comprometedores na vida do indivíduo, uma vez que, tanto a subjetivação como os valores 

condicionados que são características da relatividade do conhecimento postas nesse tempo, têm 

provocado instabilidades nesse novo ser por falta de referências que no passado eram sólidas. Nesse 

sentido, Hall (2006) afirma que o relativismo leva as pessoas a uma crise de identidade, sem precedentes 

na história da humanidade. Dessa forma, é importante observar e ser sensível a esta exigência que as 

transformações recentes trazem consigo. Hoje o homem contemporâneo, conectado às tecnologias, com 

excesso de informações, exigência do trabalho mais intelectualizado e suas atividades e preocupações 

diárias, corre o risco de sofrer com doenças relativas a esse momento pós-moderno. Cury (2013) garante 

que essas ações podem desencadear a Síndrome do Pensamento Acelerado que, por sua vez, é uma 

porta aberta para a ansiedade e outros tipos de doenças psicossomáticas. Assim, o preparo e atenção no 

aconselhamento é fundamental, pois, são essas pessoas que também passam a frequentar os gabinetes 

pastorais em busca de aconselhamento. Portanto, este trabalho se propõe a compreender a Síndrome 

do Pensamento Acelerado a partir de Augusto Cury para contribuir nas práticas do aconselhamento 

Pastoral. Para isso questiona-se: qual a abordagem utilizada no aconselhamento pastoral é mais efetiva 

para o auxílio de pessoas com a Síndrome do Pensamento Acelerado. Esta pesquisa será de revisão 

bibliográfica na literatura de Augusto Cury e em outras literaturas físicas e virtuais relacionadas ao tema 

proposto nas plataformas como: Scielo, Google acadêmico, entre outros, com o objetivo de 

compreender e analisar a Síndrome do Pensamento Acelerado como o aconselhamento pastoral na pós-

modernidade e a abordagem adequada para a Síndrome do Pensamento Acelerado. Este processo de 

investigação de natureza descritiva trata-se de uma aproximação qualitativa, assim, será possível 

identificar os fatores que contribuem para o desenvolvimento da Síndrome do Pensamento Acelerado e 

as práticas mais comuns utilizadas no do aconselhamento pastoral. Os levantamentos de dados, 

informações sobre a temática e comparações entre elas, conduzirão os resultados dessa pesquisa. É 

esperado a compreensão mais detalhada do que é Síndrome do Pensamento Acelerado a partir de 

Augusto Cury e contribuir para a utilização de uma abordagem específica para a prática do 

aconselhamento pastoral em caso de pessoas com a SPA. 
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