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Andrea Luxton

O Desafio da Integridade

E
ra evidente que o aluno não estava falando a verdade. Não era um bom 
mentiroso, por isso continuei a fazer-lhe perguntas e ele a se desculpar 
cada vez mais, até que finalmente parou e ficou quieto. Por fim se  
desculpou e lhe perguntei: “Podemos começar de novo?”

Assim fizemos. A verdade foi revelada e esclarecida. Afinal, eu 
sabia que ele se sentia arrasado, mais pela maneira como havia mentido do que 
pelo incidente em si e pela disciplina resultante. Então, falamos um pouco sobre 
perdão, e por que, apesar de tudo, ele ainda podia sair de cabeça erguida da minha 
sala, pois escolhera seguir o caminho da integridade enfrentando a si mesmo e a 
verdade. Mais tarde, ouvi de um colega de trabalho que ele comentara: “Eu me 
senti como se estivesse estirado no chão; mas fui gentilmente erguido, e pude 
caminhar outra vez.”

Eu gosto da palavra integridade, embora não tenha certeza de poder expli-
car completamente seu significado. Em uma classe de Escola Sabatina, recente-
mente ouvi alguém usar esse termo para descrever a vida de Daniel. Concordo 
plenamente, pois a vida de Daniel foi moldada por honestidade e coerência. Ele 
viveu como discípulo em tudo o que fez e disse. Não hesitou, apesar das pos-
síveis implicações para sua carreira e até mesmo para a vida. Essa coerência em 
representar o cárater de Deus também significou preocupar-se com seus colegas e 
até mesmo com os incrédulos. Por isso, ao interpretar o sonho do rei, sua primeira 
ação mencionada na Bïblia foi salvar os outros sábios ameaçados de morte. Ele 
era uma pessoa com a qual eu gostaria de trabalhar!

Assim sendo, integridade é uma honestidade transparente – não só no que 
fazemos, mas também no que somos. Quer dizer viver, trabalhar e estudar sempre 
de maneira verdadeira. Para o educador cristão isso significa ser sincero defen-
sor do evangelho que adotamos – na maneira como ensinamos, participamos das 
comissões, administramos, disciplinamos e interagimos. É viver (e ajudar outros 
a viverem) a amplitude do evangelho. Pode não existir nada mais importante que 
possamos fazer por nossos colegas e alunos.

Como isso funciona na prática? Aqui estão duas possíveis aplicações:
Em nosso relacionamento com os estudantes: Quando nos tornamos edu-

cadores cristãos, fazemos mais do que simplesmente aceitar a responsabilidade 
de comunicar informações  e habilidades. Nós nos empenhamos em mostrar a re-
alidade do evangelho e desenvolver a fé. Isto não significa evitar a complexidade 
que geralmente acompanha a educação superior, nem passar por alto as perguntas 
difíceis. Significa reconhecer que precisamos sempre falar e ensinar no contexto 
da fé. Esta é nossa responsabilidade profissional e cristã.

Em nosso relacionamento pessoal: Lembro-me da decepção que tive ao 
assistir a primeira reunião acadêmica quando eu era estudante de doutorado ao ver 
a insensível desconsideração que os acadêmicos mostravam uns pelos outros. O 
desdém faz marcas mais profundas do que o mero desacordo. Uma comunidade 
acadêmica não respeita por natureza a dignidade de outros. Entretanto, quando 
tentamos desconsiderar a opinião de outros, fazer julgamentos pessoais sobre eles 
ou ridicularizar-lhes a opinião, fazemos um desserviço ao evangelho. Por que 
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A 
despeito das contribuições extra-
ordinárias para a igreja e o mundo 
em geral, a educação adventista 
está sendo atacada. O 
 triste fato, porém, é que ao iniciar 

o século 21, com muita freqüência, o 
ataque vem de dentro da própria organi-
zação.

Alguns pastores, por exemplo, co-
mentam que a educação adventista “está 
roubando dinheiro do evangelismo”. 
Recentemente, um irmão preocupado es-
creveu: “O pastor de minha igreja decidiu 
que a educação cristã é de pouca impor-
tância e não ganha almas, portanto, nossa 
escola adventista local deverá ser fechada 
para não desperdiçar mais do dinheiro 
que ele deve aplicar no próprio evange-
lismo para ganhar almas. Ele já enviou 
mensagens por e-mail declararando que 
é sua intenção ver a escola fechada. No 
último ano letivo, a escola apresentou um 
culto divino em cada igreja do território 
constituinte, exceto a nossa, porque o 
pastor achou que não tinha valor algum 
para os membros e seria uma perda de 
tempo; por isso, ele lhes disse que não 
eram bem-vindos. Até pregou um sermão 
sobre o infortúnio de não produzir frutos, 
que é um ótimo tema para sermão, exceto 
pelo fato de salientar que nossa escola de 
ensino médio não produz nenhum fruto 

visível, e por isso deve ser fechada.”

Consideração de longo alcance
Ao ler aquela carta, imaginei como 

aquele pastor avaliara o ministério edu-
cativo e evangelístico de Jesus. Afi nal, 
Ele ensinou intensamente uma dúzia de 
discípulos/alunos durante três anos. No 
entanto, quando foi crucifi cado, nenhum 
deles, tanto quanto podemos afi rmar, se 
convertera ou pelo menos entendera a 
mensagem principal de Seus ensinos. Em 
vez de serem abnegados e dispostos a 
servir, estavam todos argumentando sobre 
quem seria o maior, embora Sua morte 

sacrifi cal estivesse se aproximando. Além 
disso, um deles O traiu e outro jurou que 
nem mesmo conhecia Jesus.

Que vida desperdiçada! Do ponto de 
vista humano, Jesus com certeza poderia 
ter despendido Seu tempo de maneira 
mais proveitosa.

Mas Ele tinha os olhos fi xos no futuro 
distante, não no futuro próximo. Após o 
Pentecostes, a maioria daqueles discípu-
los seria tranformada em poderosos ins-
trumentos para a pregação do evangelho.

Assim acontece com a educação 
cristã. Geralmente, os resultados não são 
imediatos. Ellen G. White captou essa 
idéia quando escreveu sobre a manhã da 
ressurreição:

“Todas as perplexidades da vida 
serão então explicadas. Onde para nós 
apareciam apenas confusão e decepção, 
propósitos frustrados e planos subvertidos, 
ver-se-á um propósito grandioso, predo-
minante, vitorioso, uma harmonia divina. 
Ali, todos os que trabalharam com um 
espírito desinteressado contemplarão os 
frutos de seus esforços. ... Quão pouco dos 
resultados dos mais nobres trabalhos deste 
mundo é o que se manifesta nesta vida 
aos que os fazem! ... Pais e professores 
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tombam em seu último sono, parecendo o 
trabalho de sua vida ter sido feito em vão; 
não sabem que sua fidelidade descerrou 
fontes de bênçãos que jamais poderão 
deixar de fluir; apenas pela fé vêem as 
crianças que educaram tornarem-se uma 
bênção e inspiração a seus semelhantes, e 
essa influência repetir-se mil vezes mais. 
Muito obreiro há que envia para o mundo 
mensagens de alento, esperança e ânimo, 
palavras que levam bênçãos aos corações 
em todos os países; mas, quanto aos re-
sultados, nada sabe, afadigando-se ele em 
solidão e obscuridade. Assim se concedem 
dons, aliviam-se cargas, faz-se trabalho. 
Os homens lançam a semente, da qual, 
sobre as suas sepulturas, outros recolhem 
a abençoada colheita. Plantam árvores 
para que outros comam o fruto. Aqui estão 
contentes por saberem que puseram em 
atividade forças para promover o bem. No 

além serão vistas a ação e reação de todas 
estas forças.”1

Uma visão míope não serve para 
avaliar o verdadeiro valor da educação 
cristã. Avaliações precoces de projetos a 
longo prazo são quase sempre distorcidas 
e inadequadas.

Seis razões para a educação 
adventista

1. Um dos primeiros itens na lista de 
educação nas escolas adventistas, é que 
ela introduz a Bíblia aos alunos como 
uma estrutura para pensar e avaliar. 
Em 1881, ao escrever sobre a primeira 
instituição educacional adventista, Ellen 
White observou que: “Deus declarou 
ser desígnio Seu possuir na região um 
colégio em que a Bíblia tenha seu devido 
lugar na educação da juventude.”2 

Não se faz injustiça nenhuma a essa ci-

tação, se expandirmos a idéia ao sistema 
inteiro de escolas cristãs. Mas – e este é 
um ponto crítico – na escola adventista a 
Bíblia nunca é estudada como um fim em 
si mesma. Pelo contrário, a Bíblia fornece 
a estrutura para todas as coisas que acon-
tecem no campus, tanto de ordem acadê-
mica como atividades extra-curriculares, 
capelas, cultos sabáticos e programas de 
educação do trabalho.

2. Entre “todas as outras coisas” pelas 
quais a Bíblia é importante nas escolas 
adventistas é imperativo apresentar aos 
jovens Jesus Cristo como Senhor e Salva-
dor. Em sua essência, a educação adven-
tista é evangelística e redentiva. Como 
está declarado no livro Educação: “No 
mais alto sentido, a obra da educação e da 
redenção são uma; ... auxiliar o estudante 
a compreender estes princípios e entrar 
com Cristo naquela relação especial que 
fará daqueles princípios uma força dire-
triz na vida. O professor que aceita este 
objetivo é em verdade um cooperador de 
Cristo, um coobreiro de Deus.” 3

Essa função redentiva da educação 
significa que ensinar é tanto uma forma 
de ministério como aquilo que é feito do 
púlpito.4 Martinho Lutero vislumbrou 
essa idéia. “Se eu tivesse que deixar de 
pregar e de executar todas as minhas 
outras funções”, escreveu ele, “não 
escolheria outra ocupação senão a de 
professor escolar, pois tenho certeza de 
que, exceto pelo ministério [pastoral], é 
a mais útil, importante e melhor; e não 
estou certo qual das duas deve ter a pre-
ferência. É muito difícil fazer cães velhos 
se tornarem dóceis, e velhacos, piedosos. 
Contudo, é nessa função que o ministério 
[pastoral] trabalha e deve trabalhar, em-
bora muitas vezes em vão; árvores novas, 
porém, são endireitadas e treinadas com 
muito mais facilidade. Portanto, deve-se 
considerar uma das mais elevadas virtu-
des na Terra educar fielmente os filhos 
dos outros, função à qual bem poucos 
pais se dedicam.”5

Ellen White salienta que, “pode pa-
recer que os ensinos da Palavra de Deus 
não tenham senão pouco efeito sobre a 
mente e o coração de muitos estudan-
tes; mas ... algumas lições da verdade 
divina subsistirão na memória até do 
mais descuidado. O Espírito Santo regará 
a semente semeada, e ela muitas vezes 
brotará depois de vários dias, e dará fruto 
para a glória de Deus.” 6

A principal função da educação ad-
ventista é ajudar os jovens a desenvolver 
com Jesus Cristo um relacionamento que 
salva. Isso é tão importante para crianças 
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criadas num lar adventista como para as 
que não o são. Com respeito ao potencial 
evangelístico da educação adventista, é 
importante compreender que no mundo 
inteiro a porcentagem de jovens pro-
venientes de lares não adventistas que 
freqüentam escolas adventistas é superior 
a 50 por cento e, muitas vezes, chega a 
90 por cento. Quando corrigirmos nossa 
perspectiva, perceberemos que o evan-
gelismo público e a educação cristã não 
são adversários, porém, um serve para 
complementar o outro no cumprimento 
da comissão do evangelho.

Nunca permita que ninguém lhe diga 
que a escola que se freqüenta não faz 
diferença nenhuma. O poder da educa-
ção atraiu forçosamente a minha atenção 
quando atuei como pastor na cidade 
de Galveston, Texas, E.U.A. Uma das 

pelas quais a educação superior adven-
tista seja tradicionalmente muito voltada 
às profissões relacionadas com a ajuda 
humanitária, como o ensino, cuidado da 
saúde, fortalecimento da vida religiosa e 
outras áreas afins. A maioria dos líderes 
da igreja foram educados em instituições 
adventistas. O que seria se não tivésse-
mos essas instituições?

As instituições de educação adventista 
em todos os níveis devem ser vistas como 
campo de treinamento para levar pessoas 
a Cristo, não importa a profissão escolhi-
da. E para que os jovens estejam prepara-
dos para dar o sonido certo à trombeta do 
seu serviço de levar pessoas a Cristo, eles 
precisam ser instruídos adequadamente. 
A magnitude desse desafio se torna mais 
clara ainda quando entendemos que 74 
por cento dos adventistas são de primeira 
geração e falta-lhes até mesmo o conhe-
cimento básico do legado, da estrutura e 
das crenças denominacionais – e o mais 
importante, a compreensão da missão 
apocalíptica da igreja perante o mundo.

4. Notamos no primeiro ponto exposto 
acima que a educação adventista introduz 
as pessoas à Bíblia. Isso, porém, vai mui-
to além da religião requerida e das classes 
de Bíblia. A educação adventista ajuda 
os alunos a verem cada um dos tópicos 
sob a perspectiva filosófica da Bíblia. 
Embora o enfoque principal da Bíblia não 
seja história nem ciências, por exemplo, 
ela fornece uma estrutura para pensarmos 
e organizarmos os fatos da história, ciên-
cia e de todos os outros assuntos.

De modo semelhante, a Bíblia forne-
ce as ferramentas para avaliar e tomar 
decisões. Aí temos uma contribuição da 
educação adventista que é freqüentemen-
te ignorada. Infelizmente é assim, pois 
como certo autor escreveu: “Educação 
tem a ver com a transmissão de valores.”8 
Os valores são o elemento estratégico 
para o comportamento e pensamento 
humanos, pois formam a base para toda 
decisão que a pessoa toma na vida.

Nossa cultura humanista, pós-moder-
na, tem muitos métodos de transmitir 
valores. Os jovens são influenciados pela 
exaltação do consumismo, violência, 
video games,  imoralidade da mídia e 
música; emerge uma cultura que cele-
bra a bebida, as drogas, a farra e o sexo 
ocasional. Contudo, às escolas públicas 
na maioria dos países não é permitido en-
sinar religião ou moralidade, nem podem 
falar aos alunos que existem alternativas 
à evolução. Outras escolas transmitem 
uma imagem distorcida do significado da 
vida e do caminho da salvação. O ensino 

famílias de minha igreja queria manter 
sua única filha perto de casa, por isso, 
a enviaram a uma das melhores escolas 
católicas romanas. Talvez não tenha sido 
nenhuma surpresa, conhecendo o poder 
da educação, que em sua vida adulta ela 
viesse a se tornar uma freira.

3. Até mesmo introduzir alunos a Jesus 
como Senhor e Salvador não é em si 
mesmo um fim na educação adventista. O 
melhor que a educação adventista pode 
fazer é levar a pessoa a dedicar a vida 
para sevir os outros. Não é por acaso que 
tanto a primeira como a última página do 
livro Educação salientem a “alegria de 
servir”.7 Uma das principais funções da 
educação adventista é ajudar seres huma-
nos egoístas por natureza a desenvolve-
rem uma visão do que é serviço em favor 
de outros. Essa vem a ser uma das razões 
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adventista é uma das maneiras mais vi-
gorosas de transmitir o sistema bíblico de 
valores. Essa transmissão não é perfeita, 
mas se considerarmos as alternativas é 
um passo gigantesco na direção certa.

5. O quinto imperativo no apoio à edu-
cação adventista se encontra no campo 
social. Embora qualquer aglomeração 
de jovens tenha problemas em potencial, 
essa probabilidade pode ser reduzida se 
grande parte do grupo de colegas com-
partilhar um sistema de valores bíblico, 
cristão, adventista, e tiver interesse em 
desenvolver um estilo de vida futura 
fundamentado nesses valores.

Para ser mais direto, eu acredi-
to firmemente que uma das maiores 
contribuições das escolas adventistas é 
reunir jovens em número suficiente para 
que possam fazer amizades duradouras 
e conhecer companheiros para a vida 
que compartilhem seu ponto de vista 
sobre aquilo que é importante na vida. 
Lembro-me vividamente de minhas três 
primeiras visitas ao iniciar o ministério 
pastoral em São Francisco. Cada uma 
dessa visitas foi a irmãos recém-batiza-
dos que tinham se casado com descren-
tes. Desnorteamento e depressão ligavam 
suas experiências individuais. Naquela 
altura de minha carreira profissional, 
comecei a perceber que a função social 
da educação adventista é extremamente 
importante.

Nunca nos esqueçamos de que a maio-
ria dos estudantes aprende mais de seus 
colegas do que dos próprios professores 
ou pais. Por isso, é extremamente impor-
tante que façamos tudo o que pudermos 
para criar uma atmosfera educacional 
que maximiza os benefícios do grupo 
de colegas e a influência de estudantes 
líderes.

6. Com certeza, existem muitas outras 
razões para defender a educação adven-
tista. Uma das mais importantes é a influ-
ência de professores cristãos e de outros 
adultos que são modelos dignos de 
imitação. Existe também o fato de que os 
alunos aprendem melhor as lições quan-
do a mesma mensagem é transmitida na 
escola, no lar e na igreja. E por último, 
mas não de menor importância, está o 
fato de que atividades extra-curriculares, 
incluindo esportes e outros programas, 
muitas vezes ocorrem nas horas do sá-
bado na maioria das escolas forçando os 
estudantes adventitas a fazerem uma es-
colha difícil, entre sua religião e a vida 
social. Essa realidade é extremamente 
importante para a maioria dos jovens. 
A solução óbvia é a criação de escolas 

que respeitem tanto as necessidades da 
religião como o desenvolvimento sadio 
da vida social.

Conclusão
A educação adventista tem mantido 

uma posição fundamental na criação de 
uma igreja unificada, a qual desde 1863 
tem-se espalhado por todo o mundo. 
Todavia, a educação adventista não tem 
mantido um crescimento proporcional 
ao do número de membros da igreja. Em 
1945, a proporção de estudantes em esco-
las adventistas para o número de mem-
bros da igreja era de 25 para cada 100. 
Essa proporção se manteve quase cons-
tante até 1965. Desde então, a proporção 
tem caído tremendamente até 15 para 
cada 100 em 1985, e 9 para cada 100 no 
ano 2000. Ao mesmo tempo, mais alunos 
não adventistas começaram a se matricu-
lar em nossas escolas, o que fez baixar a 
proporção de estudantes adventistas para 
perto de 5 para cada 100 membros.

À medida que a denominação continua 
a amadurecer, ela precisa constante-
mente reavaliar seu compromissso com 
a educação adventista. Afrouxar esse 
compromissso teria um efeito devastador 
sobre a própria natureza do adventismo 
ao adentrarmos o século 21. Reassumir o 
compromisso deve ser considerado como 
algo imperativo à medida que a denomi-
nação se concentra no avançamento da 
comissão do evangelho.

Dr. George R. Knight tem trabalhado para a 

Igreja Adventista do 
Sétimo Dia durante 40 
anos tanto no minis-
tério pastoral como 
educacional. É autor 
de vários livros sobre 
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and Educacion (An-
drews University Press, 
3ª edição, 1998) e 
Myths in Adventism 
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1985), e atualmente leciona no SeminárioTeológi-
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Michigan, E.U.A.  
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Calendário 
da Educação 
Adventista do 
Sétimo Dia

1853 Martha Byington, fi lha do futuro 
presidente da Associação Geral, John 
Byington, abre a primeira escola adven-
tista conhecida para os Sabbatarian Ad-
ventists, em Buck’s Bridge, Nova York.

1872 A primeira escola mantida pela 
Igreja Adventista do Sétimo Dia é aberta 
por Goodloe Harper Bell, em Battle Cre-
ek, Michigan.

Ellen G. White escreve seu primei-
ro ensaio, “A Educação Ideal”, o qual 
aparece em série no periódico The Health 
Reformer e mais tarde é impresso no livro 
Testemunhos Para a Igreja, vol. 3.

1874 É aberto o Battle Creek College, 

primeiro colégio adventista [de ensino 
superior], tendo como diretor, Sidney 
Brownsberger. Matriculam-se tanto rapa-
zes quanto moças. 

Para prover supervisão para o novo 
curso de educação, a Associação Geral 
organiza a Sociedade Educacional em 
Michigan.

1881 O primeiro livro didático ad-
ventista, A Natural Method in English, é 
produzido por Goodloe Harper Bell.

1882 A igreja abre o segundo colégio 
[de ensino superior], o Healdsburg Colle-
ge, na região norte da Califórnia.

1883 A primeira escola de enfermagem 

é aberta no [hospital] Battle Creek Sani-
tarium, dirigida pela Dra. Kate Lindsay 
e Ann Stewart, aos cuidados do Dr. John 
Harvey Kellogg.

1887 A Associação Geral cria a 
Secretaria de Educação e nomeia W. W. 
Prescott como secretário, além de sua 
outra responsabilidade como diretor do 
Battle Creek College.

1888 A primeira convenção de profes-
sores adventistas é realizada em Battle 
Creek.

1891 É realizado o Harbor Springs 
Intitute, primeira convenção para todos 
os professores da América do Norte. 
Com a presença de aproximadamente 100 
professores é iniciada a primeira reforma 
na educação adventista, defendendo a 
opinião de que a Bíblia seja o centro de 
todo currículo.

1893 Claremont Union College, o pri-
meiro colégio adventista fora dos Estados 
Unidos, é aberto em Kenilworth, África 
do Sul.

1895 O [hospital] Battle Creek Sani-
tarium estabelece a primeira faculdade 
adventista de medicina, American Medi-
cal Missionary College, com John Harvey 
Kellogg atuando como diretor.

James Edson White começa a primei-
ra escola para afro-americanos a bordo 
do [navio] Morning Star, em Vicksburg, 
Mississippi.

Obreiros da África do Sul e da Améri-
ca do Norte estabelecem a Missão Solusi 
em Matabeleland depois de receberem 
uma doação de 12.000 acres de terra de 
Cecil Rhodes para educar africanos.

1896 Oakwood Industrial School é 
aberta em Huntsville, Alabama, como 
escola de treinamento para afro-america-
nos, depois de O. A. Olsen, presidente da 
Associação Geral, liderar pessoalmente 
uma comissão que prepararia o terreno e 
[planejaria] a construção dos prédios.

O Battle Creek College estabelece o 
primeiro curso para preparo de profes-
sores adventistas, liderado por Frederick 
Griggs.

1897 Avondale School for Christian 
Workers (mais tarde Avondale College) 
inicia as aulas em Cooranbong, Austrália, 
e C. B. Hughes atua como diretor.

E. A. Sutherland, diretor do Battle 
Creek College, inicia o “Movimento de 
97”, o qual faz aumentar tremendamente 
o número de escolas adventistas.

1898 N. Z. Town funda em Las Lunas, 
Entre Rios, Argentina, a primeira escola 
de treinamento de obreiros na América do 
Sul, precursora da atual Universidad Ad-
ventista del Plata. Frank Wesphal e seus 

Compilado por Floyd Greenleaf

Com base em minha pesquisa ao escrever um novo livro sobre a história da edu-
cação adventista, ofereço o seguinte calendário dos cem – ou mais – principais 
acontecimentos e pessoas que se destacaram nos 150 anos do desenvolvimento 
mundial da educação adventista. Os itens selecionados representam minha 
opinião; outros pesquisadores certamente diferirão no que incluir. Espero 

que esta lista incentive troca de idéias e melhor compreensão dos eventos e assuntos 
que formaram o sistema educacional imenso e diversifi cado da denominação. – Floyd 
Greenleaf.
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coobreiros mais tarde deslocam a escola 
para perto de Diamante.

1899 O Missionsseminar Friendensau, 
precursor da atual Friedensau Adventist 
University, oferece as primeiras aulas em 
uma antiga propriedade, Klappermuhle, 
perto de Magdeburg, Alemanha.

1900 P. T. Magan inicia uma campanha 
para eliminar as dívidas das escolas ad-
ventistas e outras intituições. Ellen White 
doa os rendimentos das vendas do livro 
Parábolas de Jesus para prover fundos 
para as escolas.

Professores das 220 escolas de ensino 
fundamental da América do Norte se 
reúnem em Battle Creek, Michigan, para 
o primeiro congresso de professores das 
escolas adventistas. 

1901 A Associação Geral cria o Depar-
tamento Educacional, com John Harvey 
Kellogg atuando como diretor e P. T. 
Magan como secretário.

1902 O Duncombe Hall Missionary 
College, precursor do Newbold College, é 
aberto em  Londres, Inglaterra, com H. R. 
Salisbury atuando como diretor.

George McCready Price publica Outli-
nes of Modern Science and Christianity, 
o primeiro livro adventista oferecendo 
apoio científico ao criacionismo.

1903 Ellen White publica o livro 
Educação, a melhor obra adventista sobre 
educação, a qual se torna a principal fon-
te de referência para classes universitárias 
sobre princípios da educação cristã.

1904 E. A. Sutherland e P. T. Magan 
iniciam o Nashville (Tennessee) Agricul-
tural and Normal Institute, o qual marcou 
o início do movimento educacional de 
manutenção própria na região sul da 
América.

Ida Thompson estabelece a primeira 
escola adventista na China, a Bethel 
Girls’ School em Canton, que mais tarde 
tornou-se o Hong Kong Adventist Colle-
ge.

É aberta a Buresala Training School 
(precursora do Fulton College) em Fiji 

Washington Foreign Missionary Semi-
nary com H. R. Salisbury atuando como 
presidente.

Em Soonan, é aberta a Sam Yuk Shin 
Hak Tai Hak (Escola Coreana para 
Rapazes), precursora da atual Sahmyook 
University.

A editora Pacific Press começa a publi-
car True Educacion Reader Series, livros 
didáticos de leitura para escolas de ensino 
fundamental, autorados por adventistas.

1909 O College of Medical Evange-
lists (CME) recebe autorização para abrir 
escolas de medicina e odontologia, e 
aceita a primeira classe de estudantes de 
medicina.

A editora Pacific Press começa a pu-
blicar Bible Lessons (Lições Bíblicas), de 

para os habitantes das ilhas do Pacífico.
1905 A Associação Sul da Califórnia 

compra um hotel muito freqüentado que 
se transforma na Universidade Loma Lin-
da, e no ano seguinte abre ali uma escola 
de enfermagem.

A Associação Geral adota um “sistema 
harmonioso de educação” integrando en-
sinos com matérias em nível fundamen-
tal, médio e superior. Prepara também 
material de ensino e manuais. O Departa-
mento Educacional da Associação Geral 
passa a ser denominado Departamento de 
Educação.

1906 A Pacific Press publica o primei-
ro manual escolar da igreja adventista.

1907 O Washington Training College 
em Takoma Park, Maryland, se torna o 

Navio Morning Star, no qual James Edson White estabeleceu a primeira escola adventista para afro-
americanos em 1895.

Uma das primeiras fotos do Healdsburg College, estabelecido em Healdsburg, Califórnia, em 1882. O 
nome foi mudado para Pacific Union College em 1906 e, três anos depois, a instituição mudou-se para 
a propriedade onde está localizada atualmente, em Angwin, a poucos quilômetros de distância do local 
original.

Uma das primeiras fotos do Avondale College, em 
Cooranbong, Austrália, estabelecido em 1897.
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Alma McKibbin, livros didáticos de Bí-
blia para as diferentes séries das escolas 
de ensino fundamental.

Frederick Griggs estabelece a Fireside 
Correspondence School, que mais tarde 
se torna o Home Study International, e 
atualmente Griggs University.

Christian Education, o primeiro peri-
ódico para toda a denominação começa 
a ser publicado, com Frederick Griggs 
atuando como editor. Trinta anos depois, 
torna-se o Journal of True Education, e 
atualmente Journal of Adventist Educa-
tion (Revista de Educação Adventista).

1910 Em Minnesota, Missouri e Illi-
nois, começam três seminários distintos 
para estudantes adventistas que falam os 
idiomas alemão e escandinavo.

1911 O CME recebe a nota “ C “ da 
American Medical Association, dando 
origem a um debate, que durou 25 anos, 
sobre o reconhecimento ou acreditação.

1912 Manuel Camacho colabora com 
Fernando e Ana Stahl para construir La 
Plateria Mission no Peru, a primeira de 
um sistema de escolas missionárias que 
ajudaram a transformar a sociedade entre 
os povos tribais dos Andes.

1915 O Seminário Adventista é esta-
belecido no Brasil com 18 alunos e J. H. 
Boehm atuando como diretor. Mais tarde, 
veio a ser a atual Universidade Adventista 
de São Paulo.

É aberta a South India Training School 
(precursora do Spicer Memorial College) 
em Coimbatore, sob a liderança de G. C. 

Lowry.
1917 É estabelecida a Philippine 

Seventh-day Adventist Academy (que 
mais tarde se tornou a Universidade das 
Filipinas).

1918 Denton Rebok dirige o primeiro 
congresso de professores adventistas na 
China.

1919 Em Mandeville, Jamaica, é esta-
belecida a West Indian Training School, 
primeira escola permanente para preparar 
obreiros no Caribe, precursora da Nor-
thern Caribean University.

1921 É estabelecido o Seminaire 
Adventiste du Saleve, em Collonge-sous-
Saleve, França, o qual serviu por muitos 
anos como a principal escola adventista 
para preparar obreiros que falam o idio-
ma francês.

1922 O Departamento de Educação 
da Associação Geral nomeia secretários 
associados e assistentes para o ensino 
fundamental, médio e superior. Sarah 
Peck vem a ser a primeira mulher no 
departamento, designada para o ensino 
fundamental.

É aberta em Shangai, China, a pri-
meira filial fora dos Estados Unidos, da 
Fireside Correspondence School.

1923 W. E. Howell, Secretário de 
Educação da Associação Geral, dirige o 
primeiro concílio mundial para educa-
dores adventistas em Colorado Springs, 
Colorado.

1928 É organizada a Association of 
Seventh-day Adventist Colleges and 

Secondary Schools, com seu corpo exe-
cutivo, a Board of Regents, para acreditar 
[reconhecer] escolas adventistas.

1930 A Associação Geral redige uma 
declaração sobre seu posicionamento 
quanto ao Criacionismo e autoriza um 
programa de pesquisa e publicação para 
refutar a Evolução. Os professores de 
matemática e ciências dos colégios norte-
americanos se reúnem para debater sobre 
o Criacionismo.

1947 É reiniciado o ensino em Frie-
densau, Leste da Alemanha, depois de as 
portas permanecerem fechadas durante a 
Segunda Guerra Mundial.

1950 O China Training Institute é 
fechado após a Revolução Comunista.

1952 O Philippine Union College 
torna-se a primeira escola adventista fora 
dos Estados Unidos a receber autorização 
para oferecer cursos de pós-graduação.

1953 Matricula-se a primeira classe de 
odontologia no CME. 

A Associação Geral vota que o mes-
trado passa a ser o padrão de preparo 
acadêmico para pastores.

1954 A Solusi Training School em 
Zimbábue se torna o Solusi Missionary 
College, oferecendo o primeiro curso 
superior de quatro anos de duração para 
africanos.

O Australasian Missionary College 
afilia-se com o Pacific Union College 
inaugurando a era internacional de afilia-
ção entre escolas adventistas.

A Board of Regents [Comissão de 

Construído pelos estudantes de medicina, o primeiro prédio da Faculdade de Medicina no College of 
Medical Evangelists em Loma Linda, Califórnia, o qual incluía sala administrativa para o diretor, sala de 
professores, uma pequena biblioteca e salas de aula.

Prédio administrativo no Seminaire Adventiste du 
Saleve na França ao redor de 1972.
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Acreditação] estende sua autoridade de 
acreditação para fora da América do Nor-
te, o que marca o início da acreditação 
denominational em nível mundial.

1957 A Associação Geral organiza a 
Potomac University em Takoma Park, 
Maryland, para o preparo de pastores.

A Associação Geral estabelece o 
Geoscience Research Institute [Instituo 
Geoscience de Pesquisa].

O Philippine Union College vem a 
ser a primeira instituição adventista não 
americana a receber da Associação Geral 
autorização para oferecer mestrado (na 
área de educação).

1958 A Associação Geral aprova a 
união da Potomac University e do Em-
manuel Missionary College em Berrien 
Springs, Michigan. O novo nome, An-
drews University, é escolhido dois anos 

depois.
O CME confere o primeiro título ad-

ventista de Ph.D. (em Ciências Médicas).
1959 O Columbia Union College e 

a igreja Sligo, ambos em Takoma Park, 
unem esforços para enviar o primeiro 
estudante missionário adventista.

1961 O CME muda o nome para Loma 
Linda University (LLU).

1963 A equipe de cirurgiões cardiolo-
gistas da Loma Linda University inicia 
um programa internacional de tratamento 
a pacientes cardíacos em seus próprios 
países.

1965 Administradores de escolas e 
universidades adventistas adotam uma 
declaração sobre liberdade acadêmica que 
proíbe o ensino em salas de aula de prin-
cípios contrários aos da igreja adventista.

1966 Realiza-se na Andrews Univer-
sity um congresso acadêmico sobre Pro-
blemas Modernos da Igreja e do Estado. 
Os presentes desafiam o posicionamento 
tradicional da igreja adventista quanto à 
ajuda do governo a escolas mantidas pela 
igreja.

1970 O Newbold College vem a ser a 
primeira escola superior fora da América 
do Norte a receber o reconhecimento/
acreditação da Board of Regents [Comis-
são de Acreditação] da igreja adventista.

1972 O seminário teológico começa a 
oferecer seu primeiro curso de doutorado 
(em ministério).

1973 A Escola Profissional Vocacional 
em Montemorelos, México, recebe auto-
rização do estado para oferecer diplomas 
universitários reconhecidos. A intituição 
estabelece a segunda Faculdade Adventis-
ta de Medicina.

1974 O Departamento de Educação 

Campus da Universidad de Montemorelos, no México, cerca de 1977.

Prédio da biblioteca do Solusi Missioinary College (agora Universidade) em Zimbábwe, na década de 1970.

Prédio do Seminário em Newbold College, na Inglaterra, ao redor de 1983.
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da Associação Geral começa a conferir 
Menção de Honra, Certificado de Exce-
lência e Medalha de Honra ao Mérito.

1978 O seminário teológico do Philip-
pine Union College vem a ser o primeiro 
seminário reconhecido e mantido pela 
divisão fora da América do Norte. A ins-
tituição se muda de Caloocan City para a 
atual localidade em Silang, Cavite.

1979 A Divisão Sul-Americana organi-
za o Seminário Adventista Latino-Ameri-
cano de Teologia, com sede em Brasília, 
o primeiro seminário com múltiplos 
campi na divisão.

1981 O importante caso de Defesa das 
Escolas do Governo na Austrália estabe-
lece a legitimidade da ajuda do governo 
para escolas mantidas pela igreja naquela 
nação.

1984 A Loma Linda University se 
afilia com o Kasturba Medical College, 
perto de Manipal, Índia, para preparar 
médicos e outros profissionais na área de 
saúde.

1987 O Departamento de Educação da 
Associação Geral organiza o Institute for 
Christian Teaching [Instituto de Ensino 
Cristão] e inicia seminários em todos os 
campos mundiais, promovendo a integra-
ção de fé e aprendizado. 

1988 A Adventist University of Central 
Africa, servindo a África de idioma 
francês, é reconhecida pelo governo de 
Ruanda. Torna-se a primeira instituição 
adventista reconhecida pelo governo 
a conferir diplomas de pós-graduação 
para africanos, mas é fechada seis anos 
depois durante a desordem civil. Depois, 
abre suas portas como uma instituição de 
múltiplos campi.

1989 O Departamento de Educação 
lança a revista Diálogo, um periódico 
publicado em quatro idiomas que debate 

questões intelectuais e visa estudantes ad-
ventistas universitários em todo o mundo.

O Zaosky Theological Semirary (na 
Rússia) é aberto como o primeiro centro 
educacional adventista na União Sovié-
tica.

A Divisão do Longínquo Oriente abre 
o Adventist International Institute of 
Advanced Studies, em Silang, Cavite, Fi-
lipinas, a única escola de pós-graduação 
de manutenção própria da igreja. 

1990 O Centro Médico da LLU instala 
a primeira dependência hospitalar de 
tratamento com próton, no mundo.

A área de ensino superior do Home 
Study International passa a denominar-se 
Griggs University.

B. Lyn Behrens torna-se a primeira 
mulher a atuar como diretora de uma 

universidade adventista.
1991 A University of Eastern Africa, 

em Baraton, é reconhecida pelo gover-
no do Quênia, tornando-se a primeira 
instituição adventista de ensino superior 
para africanos de idioma inglês autoriza-
da a conferir diplomas reconhecidos pelo 
governo.

1992 O Sahmyook College na Coréia 
do Sul se torna Sahmyook University 
e acrescenta curso de doutorado ao seu 
currículo de teologia.

1994 O Concílio Anual da igreja vota 
colocar o ensino teológico sob a jurisdi-
ção das divisões, sendo monitorado pela 
Board of Ministerial and Theological 
Education [Comissão de Educação Minis-
terial e Teológica]. 

1995 O Solusi College, perto de Bu-
lawayo, Zimbábue, é reconhecido como 
universidade que confere diploma.

A Divisão Norte-Americana é o 
primeiro campo mundial a promover o 
diretor de educação ao nível de vice-pre-
sidente.

1997 O Departamento de Educação da 
Associação Geral começa a conferir  a 
Menção Global em Educação Adventista. 

1999 A matrícula em escolas adven-
tistas no mundo inteiro ultrapassa um 
milhão.

2000 A Associação Geral organiza 
uma nova Comissão de Educação Supe-
rior para desenvolver um plano global 
para as instituições adventistas de ensino 
superior.

2001 No caso Columbia Union Col-
lege versus Clarke, a corte decide que o 

Prédio administrativo no Colégio Adventista Brasileiro (atualmente Universidade Adventista de São Paulo, 
Brasil), na década de 1970.

Middle East College (atualmente Universidade do Oriente Médio), em Beirut, Líbano, por volta de 1976.



13REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA ■ 22:2006

Em 1990, na cerimônia de entrega de prêmios da Educational Press Association, a Revista Adventista 
de Educação recebeu um de seus sete prêmios, o Certificado de Distinção nas Realizações ou Finalista. 
Da esquerda para a direita: Victor Griffiths, então editor; Beverly Robinson-Rumble, editora assistente; e 
Howard Bullard, diretor de artes gráficas.

uma nomeação como Finalista) – dois por 
números temáticos e seis por artigos de 
capa.

Após 30 anos de car-
reira no departamento 
de História da Southern 
Adventist University em 
Collegedale, Tennessee, 
durante os quais foi 
autor dos dois volumes 
de The Seventh-day 
Adventist Church in 
Latin America and the 
Caribbean (Andrews 
University Press, 1992), 
Floyd Greenleaf, Ph.D., 
se “aposentou” em 
1996. Desde então, foi co-autor de Light Bearers: A 
History of the Seventh-day Adventist Church (edição 
em inglês: Pacific Press, 2000; edição em espanhol 
produzida pelas Divisões Interamericana e Sul-
Americana, 2002), e acaba de completar In Passion 
for the World: A History of Seventh-day Adventist 
Education (Pacific Press, 2005). O Dr. Greenleaf 
escreve de Lake Suzy, Florida.

Columbia Union College (em Takoma 
Park, Mayland) pode legalmente receber 
ajuda do Estado de Maryland, utilizando 
o teste de “neutralidade” em vez do teste 
legal “predominantemente sectário” a fim 
de determinar a elegibilidade de colégios 
mantidos pela igreja para receberem 
ajuda do governo.

O total de escolas adventistas de ensi-
no fundamental ultrapassa 5.000.

2002 O total de professores em escolas 
adventistas de ensino médio ultrapassa 
20.000.

2004 O Concílio Anual aceita a 
recomendação das International Faith 

and Science Conferences [Conferências 
Internacionais de Religião e Ciência] 
confirmando a posição tradicional dos 
adventistas quanto à Criação.

2005 Nos anos que decorreram desde 
1974, no mundo inteiro um total de 41 
pessoas receberam a Menção de Honra 
ao Mérito, 130 o Certificado de Excelên-
cia, 43 a Medalha de Distinção, e 13 a 
Menção Global em Educação Adventista 
(1997 em diante).

A Revista de Educação Adventista 
recebe da Association of Educational 
Publishers seu sétimo Certificado de 
Distinção nas Realizações (incluindo 
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Durante as últimas quatro décadas, 
muita pesquisa tem sido feita em 
torno de uma pergunta: Como os 
alunos aprendem? Muito progres-
so foi conquistado na compreen-

são do funcionamento do cérebro, o que 
nos deu um quadro bem nítido de como a 
aprendizagem ocorre. Outra área de inten-
sa pesquisa tem sido os estilos de apren-
dizagem. Embora um grande número de 
construções teóricas tenha sido proposta e 
testada, muita confusão ainda persiste.

As muitas tentativas para compreender 
este complexo assunto se assemelham à 
história de hindus cegos e o elefante. Do 
modo como cada homem apalpou uma 
pequena parte do elefante e partilhou sua 
opinião acerca de como era um elefante, 
assim também os proponentes de estilos 
de aprendizagem estão tentando compre-
ender o processo total da aprendizagem 
concentrando-se em áreas muito limitadas 
num complexo labirinto de possibilidades. 
Nenhum pesquisador está absolutamente 
correto nem totalmente errado. Grãozi-
nhos de verdade são revelados em cada 

exploração, mas nenhum estudo sozinho 
apresenta o quadro completo.

Este artigo debaterá questões relacio-
nadas aos estilos de aprendizagem para 
que os professores tanto entendam o que 
se conhece sobre o processo de aprendi-
zagem, bem como o que ainda continua 
sendo um mistério.

Uma defi nição enganosa
Muita confusão tem surgido à medida 

que os pesquisadores tentam defi nir os 
vários estilos de aprendizagem. Rayner e 
Riding1 traçaram a evolução da pesquisa. 
Na década de 1940, pesquisadores estuda-
ram elementos cognitivos, tais como ver 
as coisas como um todo ou em detalhes 
(holítico versus analítico); concreto versus 
abstrato; relacionando palavras ou gravu-
ras (verbal versus visual); e independência 
do campo versus dependência do campo. 
Outros pesquisadores investigaram se 
as pessoas lidam com idéias de maneira 
aleatória ou seqüencial; o grau de veloci-
dade no qual uma pessoa toma decisões 
(impulsivo versus refl exivo); pensamento 

Compreender Estilos de 
Aprendizagem:

Tarefa do Tamanho 
de um Elefante

Sally Lam-Phoon

Muita confusão tem surgido à 

medida que os pesquisadores 

tentam defi nir os vários estilos de 

aprendizagem.
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convergente versus divergente; pensamen-
to holístico versus serialista; e raciocínio 
intuitivo versus analítico.

Quatro décadas depois, Dunn, 
Dunn, e Price tentaram elaborar 
um modelo mais abrangente que 
incluía 23 elementos em cinco 
feixes básicos (preferências de 

processamento ambiental, emocional, 
sociológico, fi siológico e psicológico). 
Certas “preferências” de aprendizagem se 
relacionam intimamente com os estilos de 
personalidade, por isso os pesquisadores 
desenvolveram modelos relacionando-se 
a fatores de personalidade, baseando-se 
nas defi nições extrovertido-introvertido e 
percepção-intuição do Indicador de Tipo 
Myers-Briggs.2 Os proponentes deste mé-
todo categorizaram os aprendizes como 
extrovertidos (aqueles que se relacionam 
naturalmente com o mundo externo e as 

pessoas), ou introvertidos (aqueles que 
gostam de interiorizar e refl etir). Conclu-
íram que, no processamento de infor-
mações, as pessoas usam o que penetra 
pelos seus cinco sentidos (percepção), 
ou percebem padrões obtidos através da 
experiência (intuição).

Ainda outros pesquisadores conside-
ram o estilo de aprendizagem como um 
processo ou uma seqüência. David Kolb3 
desenvolveu um instrumento simples 
de 12 perguntas para avaliar o estilo de 
aprendizagem. Sua teoria sugere uma 
seqüência que se inicia com experiência 
concreta, passa para a observação refl etiva 
e conceitualização abstrata, e fi nalmente 
para a experimentação ativa. Para uma 
experiência de apredizagem completa, 
os alunos precisam completar todos os 
quatro estágios. Contudo, muitos alunos 
nunca progredirão além do primeiro está-
gio sem adequada orientação e incentivo.

Compreender Estilos de 
Aprendizagem:

Tarefa do Tamanho 
de um Elefante

Esta teoria foi mais desenvolvida em 
uma estrutura que utilizava quatro combi-
nações das dimensões anteriores, resul-
tando em quatro quadrantes para englobar 
variações nos estilos de aprendizagem:

1. Acomodador – que combina experi-
mentação ativa e experiência concreta.

2. Divergente – que combina experiên-
cia concreta e conceitualização abstrata.

3. Assimilador – que combina obser-
vação refl etiva e conceitualização abstrata.

4. Convergente – que combina con-
ceitualização abstrata e experimentação 
ativa.4 

O modelo de Kolb tem sido amplamen-
te usado nos Estados Unidos durante as 
duas últimas décadas. Ele infl uenciou o 
Questionário Sobre Estilos de Aprendi-
zagem de Honey e Mumford, o qual lida 
com a administração do local de trabalho. 
Esse questionário classifi ca os trabalhado-
res em quatro tipos de aprendizes – ativis-
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tas, teoristas, pragmáticos e refletores.5

Rayner e Riding também perceberam 
as tentativas de Curry para integrar os 
conceitos do estilo/preferência cognitivo 
de aprendizagem pelo uso da analogia de 
uma cebola. No âmago da cebola está o 
tipo de personalidade; a segunda camada 
são os modelos preferidos de processa-
mento de informação, e a camada mais 
externa de todas são os modelos preferi-
dos de instrução.6 

Entretanto, apesar de intensa pesquisa 
contínua com o fim de definir claramente 
os estilos de aprendizagem, há muitas 
peças do quebra-cabeças que não parecem 
se encaixar prontamente para formar um 
quadro integrado.

Questões
A razão básica para se pesquisar estilos 

de aprendizagem é aperfeiçoar o apren-
dizado do aluno por meio do reconheci-

mento de diferenças individuais. Na sala 
de aula, dois pontos de vista têm sido 
considerados – o do professor e o do alu-
no. É o professor um gerente que procura 
alcançar objetivos específicos tão rápida e 
eficientemente quanto possível, ou são os 
aprendizes responsáveis por montar sua 
própria estrutura de conhecimento, tendo 
o professor apenas como moderador?

Quando o professor assume o centro 
do palco no planejamento e controle da 
instrução, o modelo de Dunn e Dunn de 
“combinar” o estilo do professor com o 
estilo dos alunos para facilitar o apren-
dizado parece fazer sentido. Inúmeros 
levantamentos de pesquisa têm revelado 
que com muita freqüência, os estilos 
dos professores conflitam com os estilos 
preferidos dos alunos. Os levantamentos 
de Bass e Geary7  citam os de Cooper e 
Miller, Booth e Winzar, Geary e Roony, e 
Schroeder,8 onde todos concordam em que 
a maioria dos alunos universitários (75 
por cento) preferem o padrão de aprendi-
zagem por percepção, no qual os aprendi-
zes preferem concentrar-se no que é real e 
tangível, usando seus sentidos para obser-
var e relembrar. Idéias e teorias precisam 
ser abordadas por meio de aplicações 
práticas que eles possam ver e sentir. Isto 
está de acordo com os dados do Center 
for the Application of Psychological Type 
[Centro Para Aplicação do Tipo Psicológi-
co] em Gainesville, Flórida.

A pesquisa de Schroeder sobre pro-
fessores e alunos em uma grande univer-
sidade do centro-oeste americano revela 
que mais de 75 por cento dos professores 
era do tipo IN (introvertido/intuitivo), 
em contraste com a maioria dos alunos 
que era ES (extrovertido/perceptivo).9 
Além disso, Raschick e outros10 citaram 
pesquisas dirigidas por Kruzich, Friesen 
e Van Soest em 1986, que descobriram 
que os alunos tiveram pontuação mais 
elevada em experiência concreta, ao passo 
que os professores tiveram pontuação 
mais elevada em cenceitualização abstrata 
(usando Kolb’s Learning Style Inventory 
[Inventário de Estilo de Aprendizagem de 
Kolb]). Os professores muitas vezes criam 
em sala de aula um ambiente que seja 
recompensador para si mesmos, mas que 
se prova extremamente frustrante para os 
alunos.

Rita Dunn, forte proponente em 
combinar estilos do professor e do aluno, 
pensa que os estilos de aprendizagem se 
tornarão parte integral do planejamento 
de aula e da instrução em classe dentro 
da próxima década.11 Em seus experimen-
tos com estilos de aprendizagem, Dunn, 
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Dunn, e Price ajudaram a estabelecer 
escolas especiais onde os professores 
usam recursos e métodos que melhor 
se enquadram com as preferências de 
aprendizado de cada aluno. Os alunos 
são ensinados a reconhecer e confiar nos 
pontos fortes de seu estilo pessoal de 
aprendizagem e a ensinar a si mesmos e a 
outros fazendo uso desses pontos fortes. 
Esses pesquisadores registram notas e/ou 
médias significativamente mais elevadas 
para alunos cujos professores mudaram 
do método de ensino tradicional para o de 
ensino baseado no estilo de aprendizagem 
em todos os níveis, desde o fundamental 
até o superior.12 Entretanto, essa reivin-
dicação é questionada por Vicki Snider,13 
que sugere cautela contra o entusiasmo 
excessivo no que se refere a combinar mé-
todos específicos de instrução com certos 
estilos de aprendizagem. O estudo que ela 
fez sobre estilos de aprendizagem revela 
que a combinação de estilos do professor 
e do aluno tem produzido resultados não 
conclusivos.

A questão é a seguinte: Devemos nós 
planejar aulas e ambiente educacional 
que se adaptem aos estilos individuais 
de aprendizagem dos alunos, ou deve-
mos criar ambientes que exijam que 
eles aprendam de forma diferente dos 
seus pontos fortes a fim de ajudá-los a 
desenvolver habilidades cognitivas para 
lidar com material de diferentes tipos de 
aprendizagem?

Os professores precisam exercer caute-
la ao tentar criar um ambiente de aprendi-
zagem ideal. Adaptando-nos a cada estilo 
individual, em vez de ajudar os alunos a 
estarem cientes de que precisam funcio-
nar em diferentes estilos, dependendo 
da natureza da disciplina, podemos estar 
limitando seu potencial de aprendizagem. 

Embora os aprendizes possam funcio-
nar bem em um ambiente controlado, essa 
“estufa” poderá provar-se prejudicial no 
contexto da vida total deles. A dura ver-
dade é que uma vez que saiam da sala de 
aula, os jovens não podem esperar passar 
o resto da vida em ambientes estéreis que 
tenham sido moldados para se enquadra-
rem em seus estilos de aprendizagem.

Os alunos podem aprender de modo 
mais eficaz quando se tornam cientes de 
como percebem e processam o material a 
ser aprendido. Se os professores com re-
gularidade variam seu [método de] ensino 
e comentam sobre o que os alunos acham 
mais impelente e desafiador, podem assim 
ajudá-los a se tornarem mais conscientes 
de como aprender com maior eficácia.14 

Na Era da Informação, os fatos se tor-

nam obsoletos muito rapidamente, o que 
apenas enfatiza a necessidade de um com-
promisso para uma vida inteira de apren-
dizado. Para alcançar esta meta, “ajudar 
os alunos a aprenderem como aprender 
pode ser a lição mais importante que um 
professor pode ensinar”. Portanto, fazer 
com que os alunos assumam responsabili-
dade por seu próprio aprendizado, com os 
professores atuando como moderadores, 
no final das contas provavelmente será o 
método mais benéfico.

Sendo que o Departamento do Trabalho 
nos Estados Unidos identificou a habilida-
de de saber como aprender como a mais 
fundamental de todas para o século 21, 
McClanaghan salienta que a autocons-
ciência e autocontrole são habilidades 
essenciais para os trabalhadores de ama-
nhã e para organizações que abastecerão a 
economia global.15 

Professores que desejem avaliar 
estilos de aprendizagem devem 
saber que falta de confiabilidade 
é um problema sério para muitos 
dos instrumentos disponíveis no 

mercado, tais como Productivity Envi-
ronmental Preference Survey (PEPS), 
de Price, Dunn e Dunn, e Study Process 
Questionnaire (SPQ) de Biggs.16 A escala 
de confiabilidade de PEPS não apóia as 
reivindicações, de quem a desenvolveu, de 
oferecer elementos – de estilo de aprendi-
zagem – estáveis e resistentes às mudan-
ças. A escala de confiabilidade do SPQ, 
embora mais elevada, fornece apenas 
uma modesta evidência de coerência a 
longo prazo entre os três tipos de métodos 
de estudo – “superficial, aprofundado e 
conclusivo”.17 

Além do mais, a maioria dos instru-

mentos [de avaliação] dos estilos de 
aprendizagem consomem muito tempo, 
são difíceis de calcular os pontos e impra-
ticáveis para uso em sala de aula. Burns, 
Johnson e Gable18 citam Curry19, o qual 
advertiu contra “precipitar-se em imprimir 
e divulgar com indicações preliminares e 
muito novas  de carregamento de fatores 
baseados em uma coleção de dados”. Ray-
ner e Riding20 escreveram que os comen-
tadores têm questionado “a proliferação 
de construções e medidas de estilo... que 
oferecem pouco ou nenhum rigor psico-
métrico”.21 

 À luz do valor questionável da maioria 
dos instrumentos [de avaliação] de estilos 
de aprendizagem, os educadores devem 
ser cuidadosos quanto a classificar os 
aprendizes e prescrever métodos de en-
sino/aprendizagem baseados unicamente 
em tais testes.

Lederman e Niess observam que os 
volumes de pesquisa sobre estilos de 
aprendizagem têm tido pouca influência 
sobre o sistema de escolas públicas. Na 
realidade, ao longo dos anos, tem havi-
do um declínio no interesse em estilos 
de aprendizagem e preferências como 
mostram os índices do primeiro, segun-
do e terceiro Handbooks of Research on 
Teaching (Manuais de Pesquisa Sobre o 
Ensino]. Eles propõem que os alunos se-
jam ajudados a “desenvolver habilidades 
de adaptação” em vez de os professores 
terem de mudar seu estilo de ensino para 
adaptar-se às preferências de aprendiza-
gem dos alunos.22 

Esta proposta ganha maior apoio 
pelo fato de que à medida que os alunos 
progridem e se desenvolvem, seu estilo de 
aprendizagem muda. Kirchoff, que traba-
lhou com alunos de muito êxito, concluiu 
que a força da modalidade não é fixa, 
mas temporal; com o passar do tempo 
ela muda “com os alunos de muito êxito 
acadêmico demonstrando uma integração 
de modalidades em idade mais tenra”.23 

Entretanto, embora as medidas de esti-
los de aprendizagem  ainda sejam bastante 
imperfeitas, elas ainda podem ajudar a 
aumentar a consciência e compreensão 
à medida que os alunos individualmente 
enfrentam uma situação de aprendizagem. 
Elas podem servir de trampolim para a 
exploração de outros estilos de aprendi-
zagem, pois os alunos podem precisar de 
ajuda para desenvolver um repertório de 
estilos para lidar com diferentes espécies 
de conhecimento.

“Capacitar os alunos a se adaptarem 
é um método de ensino mais proativo e 
potencialmente eficaz; ... metacognição 

Apesar de intensa pesquisa 

contínua com o fim de definir 

claramente os estilos de 

aprendizagem, há muitas peças 

do quebra-cabeças que não 

parecem se encaixar prontamente 

para formar um quadro integrado.
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3. Use seu conhecimento de estilos 
de aprendizagem para ajudar individual-
mente os alunos e para desenvolver uma 
variedade de metodologias e abordagens 
de ensino.

4. Torne-se um moderador e mentor 
na sala de aula, oferecendo insights sobre 
o processo de aprendizagem que ajudem 
os alunos a se tornarem mais conscientes 
de seus próprios estilos de aprendiza-
gem e gradualmente tomarem posse do 
aprendizado. Faça tudo o que puder para 
encorajar os alunos a abraçarem o alvo de 
uma vida inteira de aprendizado.

5. Finalmente, cultive um respeito 
sadio pela diversidade e procure ver cada 
aluno como um todo. Se um aluno não 
está fazendo progresso apesar das suas 
melhores tentativas de compreender seu 
estilo de aprendizagem e adaptar o conte-
údo, então, talvez você precise investigar 
outras áreas. Será que o aluno sofreu 
algum dano cerebral ao nascer ou durante 
a infância? Em seu desenvolvimento está 
ele preparado para as atividades da esco-
la? Será que o aluno está curvando-se sob 
o fardo de problemas no lar, tais como di-
ficuldade conjugal, angústia ou depressão 
dos pais, ou tensão entre os pais e o(a) 
filho(a)? Freqüentemente outras preocu-
pações terão de ser resolvidas antes de o 
aluno poder dominar o material que lhe 
foi designado.

Muito ainda permanece por ser desco-
berto sobre o cérebro humano e como ele 
faz as conexões que resultam no aprendi-
zado. Os professores precisam procurar 
manter-se atualizados nas pesquisas e 
ensinar da forma que promova com mais 
eficácia o aprendizado. Isso pode exigir 
uma mudança drástica; pode exigir que 
se tente novas estratégias; pode significar 
que nos prostremos com o rosto em terra 
vez após outra antes de podermos excla-
mar: “Vitória!” Apesar disso, precisamos 
perseverar em buscar servir de mentores 
para os alunos enquanto eles tentam 
encontrar sentido em conceitos novos e 
emocionantes.

Entender como os alunos aprendem é 
uma tarefa gigantesca que se assemelha  
à situação dos hindus cegos tentando 
compreender um elefante. Apesar de po-
dermos nos sentir confusos pelo enorme 
número de pesquisas não conclusivas, e 
frustrados ao tentarmos encontrar a fór-
mula certa para o aprendizado, podemos 
estar seguros no fato de que Deus será 
nosso guia. Ele nos prometeu sabedoria, 
conhecimento e habilidade se fizermos 
diligentes esforços na sala de aula. Ellen 
White escreveu: “Deus pode dar-vos ha-

bilidade em todo vosso aprendizado. Ele 
pode ajudar-vos a vos adaptardes à linha 
de estudo que assumireis. Ponde-vos em 
correta relação com Deus. Fazei disto o 
vosso primeiro interesse. ...”25 Esta pro-
messa será especialmente preciosa para 
o professor que luta para individualizar 
a aprendizagem a fim de alcançar cada 
aluno.
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Nem todas as disciplinas foram 
criadas iguais no que se refere a 
prover oportunidades para integrar 
fé e aprendizado. Em Literatura, 
História, Religião e Filosofi a isso 

parece natural. Em Matemática, Informá-
tica, Engenharia e Estatística parece mais 
desafi ador mencionar fé [ou religião] na 
sala de aula sem o senso de artifi cialidade. 
Considerando as oportunidades desiguais 
inerentes às disciplinas acadêmicas, tenho 
colecionado, de literaturas e de pesquisas 
próprias, maneiras em que os membros 
do corpo docente – não importando a 
disciplina – podem nutrir espiritualmente 
o crescimento de alunos universitários. A 
seguir, em ordem aleatória, apresentamos 
dez oportunidades que todo educador pode 
utilizar.

1. Ensinar dentro de uma visão 
cristã de mundo. 

Durante mais de 20 anos, Steven 
Garber, atuando como professor e pastor 
no campus, ensinou alunos universitários 
em instituições seculares e cristãs, tanto 
em nível superior como de pós-graduação. 
À medida que mantinha contato com os 
alunos, observou um processo inquietante. 
Alguns eram capazes de fazer e manter a 
ligação entre crenças e comportamento, ao 
passo que outros, “pouco a pouco desli-

gavam suas crenças do comportamento”. 
Para descobrir o que fazer para que os 
ex-alunos permanecessem fi éis ao compro-
misso cristão durante vinte ou mais anos 
após a formatura universitária, Garber rea-
lizou inúmeras entrevistas. Descobriu que 
aqueles que mantinham seu compromisso 
tinham três coisas em comum. Durante os 
anos de sua juventude, tinham:

a. formado uma visão de mundo que 
podia distinguir a verdade em meio ao 
desafi o do relativismo em uma cultura 
cada vez mais marcada pelo secularismo e 
pluralismo; 

b. encontrado um mentor cuja vida lhes 
“ilustrava” a possibilidade de viver com 
aquela visão de mundo e dentro dela;

c. feito amizades [depois de saírem da 
universidade] com uma comunidade de 
pessoas que compartilhavam dos mesmos 
valores e convicções.1 

Duas destas características estão 
incluídas nesta lista de dez coisas que os 
educadores podem fazer para nutrir espiri-
tualmente os alunos.

Visão de mundo é a metanarrativa pela 
qual entendemos nós mesmos e nosso 
mundo. É formada pela cultura, pelos 
pais, pela mídia – na verdade, por todas 

as coisas com as quais interagimos. Até 
os anos de universidade, poucos jovens 
examinam criticamente sua visão de 
mundo. Sendo que a maioria das culturas 
não promove uma visão cristã de mundo, 
os membros do corpo docente precisam 
ajudar os alunos a avaliarem suas supo-
sições e explorarem o sistema cristão de 
valores. Os professores não pensam auto-
maticamente em si como fornecedores de 
visão de mundo; no entanto, quer implícita 
ou explicitamente, estão constantemente 
acrescentando partículas e fragmentos à 
opinião dos alunos sobre a vida.

Em uma apresentação feita ao corpo do-
cente da Universidade Andrews, em 2003, 
Steven Garber sugeriu duas perguntas 
simples que podem ajudar a desenvolver 
e fortalecer a visão cristã de mundo. Os 
professores devem fazer a si mesmos a 
primeira pergunta ao prepararem seu plano 
de aulas: “Como esta matéria glorifi ca ou 
poderá glorifi car a Deus?” E os profes-
sores deverão fazer freqüentemente aos 
alunos a segunda pergunta, de diversas 
formas: “O que vocês farão com o que 
estão aprendendo nesta aula?”2 Estas per-
guntas simples podem suscitar respostas 
que poderão transformar a vida, tanto dos 
alunos como dos professores.

Garber diz que podemos avaliar se as 
universidades mantidas pela igreja estão Jane Thayer

Dez Coisas Que os 
Educadores Podem 
Fazer Para Nutrir 

Espiritualmente Alunos 
Universitários
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nutrindo uma visão cristã de mundo se 
perguntarmos aos alunos, tanto quando 
ingressam em nossa escola como quando 
saem dela: “O que você ama?” Ele diz que 
é nessa pergunta e na dinâmica espiritual 
implícita na resposta a ela que a crença e o 
comportamento são tecidos juntos.3 

Cada disciplina acadêmica tem o 
potencial de ajudar os alunos a 
desevolverem uma visão cristã 
de mundo que pode ser aplicada 
à vida real. Qualquer educador 

que desejar obter orientação sobre como 
ensinar sua matéria de forma a desenvol-
ver a fé, pode consultar a coleção de livros 
Christ in the Classroom [Cristo na Sala 
de Aulas]. Exemplares do mesmo serão 
encontrados nas bibliotecas das universi-
dades adventistas no mundo inteiro. Esta 
coleção de trinta livros, um legado deixado 
por Humberto Rasi, contém o produto 
escolástico de educadores que participa-
ram dos Seminários de Integração de Fé e 
Aprendizagem.

2. Ser mentor para alguns alunos 
e cristão exemplar para todos.

Os editores de um número especial da 
revista Journal of Psychology and Chris-
tianity sobre como ser mentor4 convidaram 
seis psicólogos bem conhecidos e um 
aluno universitário a quem eles tinham 
servido como mentores, para contar acerca 
do relacionamento que desenvolveram. As 
matérias resultantes revelaram as alegrias 
e o preço [da experiência]. Infelizmente, a 

maioria dos alunos raramente experimenta 
um verdadeiro relacionamento com um 
mentor, principalmente em nível universi-
tário, por causa do tempo que é exigido e 
da proporção de professores e alunos.

Os professores podem, no entanto, 
mostrar a todos os alunos uma vida cristã 
exemplar. Em minha recente pesquisa 
aberta com 259 alunos da Universidade 
Andrews, pedi que mencionassem o nome 
de um membro do corpo docente que os 
havia nutrido espiritualmente, e que dis-
sessem como ele o fizera. A resposta mais 
freqüente, registrada por mais de 20 por 
cento dos participantes, foi: “Sendo um 
cristão exemplar.”5 Eis o que alguns alunos 
escreveram:

“Nas aulas de doutrinas do Dr. C, ele 
não apenas apresentava ensinos antigos 
sob nova luz, mas ao olhar para o homem 
em si, podíamos ver aqueles ensinos 
exemplificados e assim ter um modelo de 
vida para procurar seguir.” – Formanda 
universitária.

“Esses dois professores [marido e 
mulher membros do corpo docente] são 
modelos de cristianismo e de uma família 
cristã.” – Pré-formanda universitária.

Convidar os alunos à sua casa, traba-
lhar com eles e participar de atividades 
extra-curriculares e esportes são maneiras 
de demonstrar como viver o cristianismo. 
Os alunos precisam ver como as crenças 
podem ser praticadas em todos os aspectos 
da vida. Naturalmente, ser cristão exem-
plar é uma responsabilidade de risco, pois 
com freqüência o rótulo não se ajusta aos 

nossos pensamentos ou nossa conduta. 
Entretanto, ser cristão significa ser um 
exemplo. Enquanto procuramos seguir 
o exemplo de Cristo, podemos dizer aos 
alunos: “Sigam-me à medida que eu sigo a 
Cristo.” Isso nos leva ao próximo ponto.

3. Contar-lhes sua história 
pessoal.

Os alunos desejam ouvir suas expe-
riências pessoais. Contudo, tanto você 
como sua história devem ser autênticos. 
Os alunos estão dispostos a aprender com 
os erros do professor bem como com as 
respostas inteligentes às perguntas que fa-
zem. A maioria das teorias recentes sobre 
como lidar com jovens adultos na pós-mo-
dernidade salientam a necessidade de ser 
vulnerável. Embora admitamos nosso lado 
imperfeito, não precisamos nos demorar 
nos “detalhes picantes” de nossos pecados. 
No livro The Life You’ve Always Wanted, 
John Ortberg demonstra como confessar 
humildemente nossos erros, sem glorificar 
o pecado ou atrair atenção indevida para 
nós mesmos. Ele o coloca nas seguintes 
palavras:

“O orgulho é um problema persistente 
para as pessoas que procuram crescer 
espiritualmente. 

“Freqüentemente me submeto a uma 
dieta. Nessas ocasiões, quando vou a um 
restaurante e observo as pessoas que estão 
comendo, percebo que alguns pensamen-
tos começam a passar involuntariamente 
pela minha mente: ‘Como podem eles 
comer isso? Como podem tratar seu corpo 
dessa maneira? Será que não sabem que 
esse lixo é mortal? Será que não conse-
guem se disciplinar, ter domínio próprio? 
Então, será que essas são as pessoas sobre 
as quais Paulo escreveu: “O destino deles 

Sendo que a maioria das culturas 

não promove uma visão cristã 

de mundo, os membros do 

corpo docente precisam ajudar 

os alunos a avaliarem suas 

suposições e explorarem o 

sistema cristão de valores.

Dra. Meredith Jones Gray (extrema esquerda) e Dr. Bruce Closser (segundo à direita) interagem com 
alunos no refeitório, fora da área de Inglês na Universidade Andrews.
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é a perdição, o Deus deles é o ventre”?’
“Tenho tais pensamentos embora – ou 

talvez mais precisamente, porque – essas 
pessoas estão comendo as mesmas coisas 
que eu comi no dia anterior antes de ini-
ciar minha dieta, e provavelmente estarei 
comendo novamente na semana seguinte, 
depois de desistir da dieta.”6 

4. Ensinar a vocação como um 
chamado para participar com 
Deus.

Vocação é mais do que uma carreira 
profissional. Eu costumava pensar na 
vocação cristã como um chamado para 
servir. Mas depois de ouvir Claudia Bever-
sluis, coordenadora pedagógica do Calvin 
College, em Grand Rapids, Michigan, des-
crever vocação como um “chamado para 
a vida inteira do aluno”, compreendi que 
meu ponto de vista era demasiadamente 
limitado. O Calvin College recebeu uma 
Subvenção Lilly que ajudou os professores 
a serem mais intencionais em seu ensino 
sobre vocações.7 Algumas escolas realçam 
a redação em todo o currículo; Calvin 
College faz da vocação o ponto central 
em todo currículo. Todo aluno estuda o 
livro Engaging God’s World, de Cornelius 
Plantinga Jr., para compreender o ponto de 
vista cristão sobre vocação. 

Beversluis mencionou que o corpo do-
cente e a administração do Calvin College 
consideram a vocação como o capítulo 
central da obra de Deus no mundo. Ela 
explicou o assunto falando com entusias-
mo sobre o Grande Conflito, uma história 
que eu pensava “pertencia” aos adventis-

tas! Nunca ouvi um adventista desenvolver 
tão nitidamente uma explicação inteligente 
para vocação usando aquela metanarrativa. 
Ela disse que o capítulo 1, fala sobre Deus 
e a Criação; o capítulo 2, sobre o Pecado e 
a Queda; e o capítulo 3, sobre o Plano Di-
vino de Redenção.8 “Nossas salas de aula 
devem ser banhadas em gratidão”, disse 
Claudia, “porque o capítulo 3 nos mostra 
que Deus atua ativamente no mundo”.9 O 
corpo docente do Calvin College ensina 
seus alunos a participarem com Deus na 
obra de redimir não só indivíduos, mas 
sistemas inteiros. Com certeza, associar-
se com Deus em causas tão nobres deve 
dar aos jovens adultos uma visão do que 
é vocação. Como escreve Sharon Parks, 
pesquisadora sobre o desenvolvimento da 
fé no jovem adulto: “O desenvolvimento 
de um sonho digno é a difícil tarefa da fé 
de um jovem adulto.”10 

Sendo que a Queda afetou todas as 
disciplinas acadêmicas e pro-
fissões, cada membro do corpo 
docente precisa ensinar vocação 
como um chamado a participar 

com Deus em Sua obra de redimir. “No 
ciclo da vida humana nunca houve (nem 
haverá) a mesma prontidão para fazer per-
guntas importantes e desenvolver sonhos 
dignos.”11

5. Criar uma comunidade na sua 
área para nutrir.

Parks diz que para desenvolver a fé, os 
jovens adultos precisam não só de um so-
nho, mas também de uma comunidade. “A 

imaginação do jovem adulto é devidamen-
te dependente de um network de pertencer 
[ao grupo] que possa confirmar uma fé 
digna, ‘possuída’.”12 As áreas acadêmicas 
fornecem uma estrutura natural na qual 
podem apoiar os alunos em sua busca de 
fé, significado e propósito [na vida].

Em 2002, a Sahmyook University, na 
Coréia do Sul, contava com 5.500 alunos, 
400 professores e membros do pessoal nas 
suas 40 áreas de estudo. Para cuidar de 
tantos alunos, o capelão decidiu organizar 
as áreas em igrejas, tendo como membros 
alunos e professores de cada uma das 
áreas. Um pastor ou instrutor bíblico é no-
meado para cada área de estudo. As várias 
áreas promovem diversas espécies de ativi-
dades religiosas e programas, incluindo a 
Escola Sabatina semanal.13 

Desde 1991, na Universidade Andrews, 
duas ou mais vezes por semestre, Robert 
e Lillis Kingman realizam um jantar e 
culto de pôr-do-sol denominados “Física 
no Centeio” para 20-40 alunos de Física 
e Matemática e seus amigos.14 Após a 
mega-refeição preparada pela Sra. Lillis 
Kingman e servida em pratos de porcela-
na e talheres de verdade, um palestrante 
apresenta o tema ou testemunho pessoal. 
Segue-se, então, um período de perguntas 
e respostas. Cada ano um tema é escolhi-
do (algo como O Extraordinário Jesus: 
Como Atender Seu Chamado?; Deus nos 
Relacionamentos; Passos Para a Integri-
dade; Das Trevas Para a Luz). Palestrantes 
são escolhidos das diversas disciplinas na 
universidade.

“Com freqüência, falamos sobre uma 
fé que não se enquadra no mundo real”, 
diz o Sr. Kingman, professor emérito e 
ex-diretor do departamento de Física. 
“Convidamos  pessoas que falem sobre 
fé [religião] e o mundo real. Esta é uma 
oportunidade de desenvolver uma visão 
cristã de mundo.”

No livro de registro de visitantes do 
casal Kingman, um aluno, que agora está 
completando residência em Medicina, 
escreveu: 

“Ao vir a este último culto de pôr-do-
sol no Centeio [sic] e considerar minha 
experiência passada na Andrews, vejo o 
quanto esses cultos têm sido importantes 
para mim. Aprendi muita ‘coisa’ nas aulas, 
mas foi sentado na sua sala que aprendi 
sobre o pensamento e a caminhada reli-
giosa em um mundo complicado. Interagir 
com pessoas mais velhas, as quais admiro 
e respeito, é um privilégio que a maioria 
dos alunos não tem. Foram as 22 horas 
mais formativas de minha vida.”

No evento “Física no Centeio”, das sextas à noite, os alunos participam com alegria da música, uma 
refeição completa e debate sobre assuntos importantes da vida real.
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6. Explorar questões éticas nas 
profissões.

O enorme fracasso ético recente entre 
líderes de gigantescas empresas america-
nas é uma afronta. No entanto, quantos de 
nós gostaríamos que a spotlight focalizas-
se nossa declaração de imposto de renda? 
Geralmente as pessoas se comportam de 
maneira ética porque não têm oportuni-
dade de fazer o contrário. Como podemos 
preparar nossos alunos para escolherem o 
caminho elevado se somos tentados a não 
nos comportarmos de maneira ética a fim 
de ganhar dinheiro ou autoridade? Há uma 
grande necessidade de ensinar ética profis-
sional aos nossos alunos. Mas como? Que 
métodos são eficazes? Por causa da falta 
de ligação entre o conhecimento e o com-
portamento, ainda que os alunos saibam o 
que é correto, podem não fazê-lo.

Ao ensinar ética, duas abordagens 
básicas devem ser combinadas: “ética por 
princípio”, que salienta princípios profis-
sionais racionais e objetivos, e “ética como 
virtude” que salienta o desenvolvimento 
do caráter.15 Uma abordagem ensina as 
“regras”, a outra capacita a vontade. Se 
aulas de ética não são exigidas em cada 
curso, o corpo docente precisa decidir que 
cursos abordarão princípios éticos nas 
profissões a ele relacionadas. Além disso, 
toda a cultura de um campus cristão deve 
dar apoio ao desenvolvimento do caráter. 
Isso assegurará uma ligação entre o conhe-
cimento e a conduta.

A metodologia básica para ensinar ética 
por princípio é o estudo de um caso espe-
cífico, o que requer que os alunos saibam 
e usem princípios éticos e pensamento crí-
tico para determinar a melhor maneira de 
agir. Uma série de perguntas gerais pode 
ser usada para transformar histórias de 
noticiário, artigos de jornal e até mesmo 
experiências pessoais dos alunos em casos 
para estudo. (Para sugestões de perguntas, 
ver Nickols & Belliston.16) 

7. Organizar ou participar de 
atividades fora da classe.

Ernest Pascarella e Patrick Terenzi-
ni, autoridades universitárias influentes, 
declaram que “uma das suposições mais 
persistentes e menos freqüentes na educa-
ção superior, para a educação e o desen-
volvimento, tem sido a da importância do 
relacionamento entre professor e aluno 
fora da sala de aula.”17 Em um campus 
cristão, há abundância de oportunidades 
para tais relacionamentos.

As visitas de um aluno à sala do pro-
fessor podem enriquecer o aprendizado 
verdadeiro. (Esta área parece beneficiar-se 

haviam dado em espiritualidade.” Será que 
isso significa que orar antes de cada aula 
alimenta espiritualmente os alunos? Não 
necessariamente. Em um estudo feito entre 
estudantes da Universidade Andrews des-
cobrimos que os alunos usam “oração antes 
da aula” como indicador da espiritualidade 
do professor, mas somente quando além 
disso o professor demonstra “consideração 
e interesse pelos alunos”.20

Ensinar com oração envolve muito mais 
do que fazer uma breve oração no início da 
aula. Na verdade, “é bem possível que um 
professor de muita oração nunca ore audi-
velmente na sala de aula”, e que um pro-
fessor inseguro “inunde a sala de aula com 
orações públicas”.21 Ensinar com oração é 
um método holístico de educar “por meio 
do qual o aprendiz, o professor, o conteúdo 
e os métodos de ensino são orientados por 
um diálogo constante com Deus”.22 Todo 
aspecto do trabalho do professor deve ser 
apresentado em oração de modo que seu 
ensino se torne uma oferta para Deus. 

Os alunos universitários apreciam imen-
samente quando o professor ora por eles 
individualmente. Os alunos que vêm à sala 
do professor geralmente estão sobrecarre-
gados com diversas preocupações. Estão 
preocupados com relacionamentos interpes-
soais, situação financeira e o futuro. Se eles 
compartilharem suas preocupações, ou você 
perceber a dor que sentem, peça permissão 
para orar por eles. Certifique-se, porém, de 
estar falando com Deus e não manipulan-
do.23 A oração deve centralizar-se no caráter 
amoroso de Deus, não nas qualidades do 
aluno ou em algum conselho que você gos-
taria de dar-lhe.

Ao orar por seus alunos secretamente, 
fora da sala de aula, você minimizará os 
riscos associados à oração pública. Embora 
McMinn estivesse falando sobre conselhei-
ros e clientes, a seguinte declaração dele é 
válida, creio eu, para professores e alunos: 
“Se, como [professores] cristãos, estamos 
comprometidos com a saúde de nossos [alu-
nos] e cremos no poder da oração, então te-
mos a obrigação espiritual de orar fielmente 
pelos que estão sob nossos cuidados. Essas 
orações de petição devem ser persistentes 
e regulares, parte essencial das disciplinas 
lecionadas pelo [professor] espiritualmente 
animado.”24

9. Demonstrar consideração e 
interesse pelos alunos.

O estudo feito por Alice Oosterhuis sobre 
a influência da educação cristã na área 
de artes liberais sobre a maturidade da fé 
[religião] revelou que os professores são a 
influência mais importante.25 As caracterís-

mais do lado de fora – contatos fora da 
classe – do que o aprendizado cognitivo.18) 
Os pesquisadores Clark, Walker e Keith 
concluem que para influenciar nesta área, 
o professor precisa pelo menos manter um 
horário regular em sua sala e anunciá-lo.19 

Além de eventos planejados, o profes-
sor pode criar oportunidades informais 
para desenvolver relacionamentos. Con-
vidar os alunos à sua casa é uma forma 
simples de fazer isso. Todo verão, o diretor 
de um dos cursos superiores na Universi-
dade Andrews convida alunos e conselhei-
ros à sua casa para um jantar anual e uma 
cerimônia conhecida como “A Bênção 
dos Alunos”. Ao encerrar a cerimônia, os 
alunos formam um círculo e os conselhei-
ros se revezam orando cada um em favor 
do aluno – mencionando-lhe o nome – que 
está sob sua responsabilidade.

Alguns alunos talvez nunca compa-
reçam voluntariamente a uma reunião 
religiosa ou à casa de um professor, mas 
podem ser alcançados através de ativi-
dades extra-curriculares como esportes, 
música e dramatizações. A participação 
em esportes com os alunos não deve ser 
limitada aos professores jovens. Atuando 
como treinador, árbitro, ou simplesmente 
um fiel expectador que assiste os jo-
gos, conhecendo os alunos pelo nome e 
torcendo por eles, o professor demonstra 
que valoriza os alunos e seus talentos, e 
que está ao seu dispor quando enfrentam 
dificuldades acadêmicas ou passam por 
situações difíceis. 

8. Praticar o ensino com oração.
Em um encontro informal de colegas no 

corredor comentando sobre os formulários 
de avaliação da suas áreas de ensino, um 
professor salientou: “Os alunos sempre me 
davam nota baixa em espiritualidade, por 
isso decidi fazer uma experiência. Durante 
um semestre, comecei a orar no início de 
cada aula; e no fim do semestre, os alunos 
me deram a nota mais alta que jamais 

Cada disciplina acadêmica tem 

o potencial de ajudar os alunos 

a desevolverem uma visão cristã 

de mundo que pode ser aplicada à 

vida real.
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ticas que fizeram grande diferença foram 
competência, compaixão e cordialidade 
pessoal.

A Universidade Andrews realizou dois 
estudos sobre a espiritualidade do corpo 
docente, um deles em 1999,26 e outro em 
2003.27 Em perguntas diretas sobre a espi-
ritualidade dos membros do corpo docente 
e sua capacidade de nutrir espiritualmente 
os alunos, estes responderam que um dos 
fatores mais importantes era “a considera-
ção e interesse pelos alunos”. Ao descrever 
o professor que demonstra consideração e 
interesse, os alunos citaram os seguintes 
traços de caráter (em ordem aleatória):

- demonstram paciência na sala de aula;
- são acessíveis; mostram interesse 

genuíno; ajudam os alunos; aceitam os 
alunos incondicionalmente; ouvem os 
alunos; 

- verificam como os alunos estão se 
saindo;

- demonstram interesse pessoal nos 
alunos;

- são generosos;
- oram pelos alunos;
- consideram os alunos como pessoas, 

não simplesmente como estudantes; 
- prestam apoio;
- intercedem em favor dos alunos para 

solucionar problemas; e
- demonstram amor cristão pelos alu-

nos.
Em vários estudos sobre a eficiência 

dos professores, o critério que quase sem-
pre ganha a melhor nota é a consideração e 
interesse. Os pesquisadores acreditam que 
esta é uma qualidade relacional, e não um 
traço de personalidade. Portanto, pode ser 
aprendida e desenvolvida.28 

10. Continuar a crescer na própria 
vida espiritual.

No início de todo vôo comercial, os 
comissários demonstram os procedimentos 
de segurança. Os passageiros são orien-
tados a colocar a máscara de oxigênio no 
seu rosto antes de ajudar uma criança. Isso 
parece servir a si mesmo. Mas se pensar-
mos bem, podemos ver a coerência da or-
dem. Sem oxigênio, você não pode ajudar 
outros. Da mesma forma, o professor não 
pode ajudar os alunos a experimentarem 
uma vida cristã vibrante se o seu relacio-
namento com Deus está “definhando”.

Após Sua ressurreição, Jesus perguntou 
três vezes a Pedro: “Você me ama?” Cada 
vez que Pedro respondeu “Sim”, Jesus 
replicou: “Apascenta os Meus cordeiros” 
ou “Apascenta as Minhas ovelhas”. João 
21:15-19.

Antes de podermos amar a Cristo, pre-

cisamos experimentar Seu amor por nós. 
David Benner escreve em seu excelente 
livro Surrender to Love: Discovering 
the Heart of Christian Spirituality: “É a 
experiência do amor que realiza a trans-
formação. Você não pode simplesmente 
aquecer-se no amor divino e não ser 
afetado.”29 O mesmo é verdade a respeito 
dos alunos. Eles não podem aquecer-se 
no amor divino que você reflete, sem ser 
transformados.

Estas, portanto, são as 10 oportunidades 
que todo professor pode aproveitar para 
nutrir espiritualmente seu alunos. Experi-
mente-as, adapte-as ao seu próprio estilo e 
veja o que acontece!

Jane Thayer, 
Ph.D., é diretora do 
programa de Educação 
Religiosa na Universida-
de Andrews, em Berrien 
Springs, Michigan, 
E.U.A. Suas áreas de 
interesse em pesquisas 
são desenvolvimento 
[da vida] espiritual, 
avaliação da espirituali-
dade cristã, e influência 
da universidade sobre a espiritualidade dos alunos. 
A Dra. Thayer está escrevendo um livro sobre como 
ensinar visando fazer discípulos. 
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Com clima ameno, crianças e 
adolescentes passam boa parte do 
tempo ao ar livre.1 Churrascos no 
fundo do quintal, viagens ao lago 
ou à praia, acampamentos nas 

montanhas, ou jogos esportivos... todas 
essas atividades acontecem ao ar livre. 
Em muitos lugares, as aulas terminam no 
início do verão, permitindo que os alunos 
passem vários meses ao sol quente. Os 
professores precisam ter conhecimento 
sobre os perigos da exposição ao sol e 
ensinar aos alunos e aos pais hábitos de 
proteção contra o sol, bem como praticá-
los, eles mesmos. Embora muitos cânceres 
tenham origem inexplicável, melanomas e 
outros tipos de câncer de pele, sem dúvida, 
são causados pela exposição excessiva ao 
sol.2

Na Califórnia (E.U.A.), a indústria de 
fi lmes, a falsa mídia, as revistas de moda 
e a cultura dos surfi stas promovem o 
bronzeamento. Para a população adoles-
cente, pele morena é um imperativo para 
ser atraente. Além disso, câmaras e camas 
de bronzeamento, e lâmpadas solares 
caseiras são designadas especifi camente 
para facilitar, apressar e tornar o processo 
de bronzeamento disponível durante o ano 
inteiro.3

O efeito desses rituais de verão é que 
crianças e adultos acidentalmente e por 
ignorância experimentam exposição 
excessiva a raios ultravioleta (UV). Tanto 
queimaduras como excessiva exposição 

cumulativa ao sol sem se queimar podem 
causar uma infi nidade de condições que 
ameaçam a saúde e a vida.4 Na verdade, 
durante os anos do ensino fundamental e 
médio, alunos entre 5 e 18 anos acumulam 
80 por cento de sua exposição vitalícia 
ao sol. Por causa do potencial de conse-
qüências sérias e permanentes à própria 
saúde, os alunos têm se tornado o foco 
principal de muitos programas nacionais 
e internacionais de proteção contra o sol.5 
O velho ditado: “Um grama de prevenção 
vale mais do que um quilo de cura” é um 
lembrete que salva vidas.

Estudo de um caso
Ronnie Osborn, de 13 anos de idade, 

cinco anos atrás foi diagnosticado com 
melanoma. A natureza atenciosa de sua 
mãe e o amor pela leitura salvaram a vida 
dele. Depois de dois membros da família 
(um irmão e uma prima) serem diagnosti-
cados e iniciarem tratamento, ela começou 
a ler sobre melanoma. Os focos primários 
deles eram verrugas – de seu irmão na 
parte posterior do braço e de sua prima no 
rosto. Isso a assustou, pois Ronnie nascera 
com uma pequena verruga no mesmo 
lugar da verruga cancerígena de seu irmão. 
Ela o levou ao médico da família, que 
imediatamente marcou um horário para 
remover a verruga. Essa resposta rápida 
salvou a vida de Ronnie, pois a verruga 
era cancerígena. Agora, livre do câncer, 
Ronnie é cuidadoso o tempo todo em 
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em média 40-60 verrugas, normalmente no 
rosto, pescoço, costas, peito, estômago ou 
pernas. Todos as verrugas escurecem consi-
deravelmente durante a adolescência.

Apesar de alguns tipos de verrugas 
serem inofensivos, só o fato de se ter uma 
verruga (tanto adquirida como congênita) 
é um importante fator de risco para câncer 
de pele. Expor continuamente verrugas des-
protegidas à luz ultravioleta é principalmen-
te arriscado para pessoas de pele clara.12 
Para ver fotos de verrugas perigosas, visite 
o site http://www.skincancer.org/self_exam/
look_for.php.

Vulnerabilidade ao sol
A Tabela 1 o ajudará a identificar seu 

próprio risco de queimadura solar e proble-
mas de saúde afins resultantes de exposição 
excessiva ao sol, bem como o nível de risco 
de seus alunos. A cor natural da pele, olhos 
e cabelo é um importante prognosticador 
de risco.

Pessoas com pele morena escura ou 
negra têm menos propensão do que pessoas 
brancas a desenvolver câncer de pele e 
outras condições causadas pela exposição 
excessiva ao sol, mas não estão imunes. 
Portanto, todos os professores devem 
aprender como proteger a si mesmos e o 
que dizer aos seus alunos sobre os riscos 
causados pelos raios UV.13

Fatores de risco para câncer de pele 
incluem:

• Idade (após os 40);
• Pele naturalmente clara (branca ou rosa 

pálida);
• Cabelo naturalmente claro (loiro, ruivo, 

castanho claro);
• Verrugas (congênitas ou adquiridas) e 

outros tipos de áreas escuras pigmentadas, 
as quais podem ter beiradas denteadas ou 
conter mais de uma cor;

• Membros chegados da família com 
histórico de melanoma15;

• “Severa queimadura de sol na infância 
[que] carrega consigo um risco excessivo 
de melanoma para a vida adulta.”16

“Existe uma simples regra de ABCD 
para ajudar a identificar um possível mela-
noma. A é para assimetria – o melanoma 
se parece com uma verruga na qual uma 
metade não é igual à outra. B é para beira-
das irregulares – as beiradas são denteadas, 
ásperas ou indistintas. C é para a cor – o 
tumor é escuro, mas pigmentado de modo 
irregular. D é para o diâmetro – qualquer 
tumor maior do que seis milímetros em diâ-
metro, ou cujo diâmetro continua a aumen-
tar, deve ser examinado por um médico”.17

Proteção solar – considerando as 
camadas

Queimaduras freqüentes e repetitivas 
colocam as crianças, mais tarde na vida, 
em risco de câncer de pele.18 O rosto (nariz 
e lábios), peito, pescoço, braços e parte 
superior das orelhas são os pontos mais 
vulneráveis. Portanto, os alunos devem usar 
roupas e acessórios pessoais apropriados, e 
usar produtos com filtro solar para protegê-
los da exposição ao sol.19 Pais e professores 
devem ensinar sobre proteção contra o sol 
e certificar-se de que os alunos estejam 
bem protegidos o tempo todo. Os adultos, 
também, precisam se proteger contra quei-
maduras de sol.

Calças compridas ou saias, e camisas ou 
blusas de manga comprida em tecido mais 
grosso oferecem melhor proteção. (Em cli-

proteger sua pele contra o sol. Sua mãe e a 
enfermeira da escola trabalham juntas para 
certificar-se de que Ronnie sempre tenha 
filtro solar e roupa protetora disponível, e 
seus professores permitem que ele aplique 
o filtro solar em intervalos regulares.

O problema – raios ultravioleta 
(UV)

A luz solar é em grande parte composta 
de raios ultravioleta invisíveis (UVA) além 
de uma quantia bem menor de UVB. Para 
ter boa saúde, o ser humano necessita de 
uma certa quantia de luz solar, que ajuda o 
corpo a criar vitamina D e protege contra 
raquitismo e psoríase.6 Contudo, a luz 
solar é um dos fatores principais tanto para 
o câncer de pele melanoma como outros 
tipos.7 Na realidade, a exposição aos raios 
UV causa 90 por cento de todos os casos de 
câncer de pele em pessoas com pele clara.8 
A radiação ultravioleta em excesso pode 
também causar outros problemas como:

• Queimaduras com bolhas dolorosas;
• Enrugamento cutâneo precoce (espe-

cialmente do rosto) pelo dano à estrutura 
celular;

• Supressão do sistema imunológico 
por causar um efeito lento nas células que 
provocam reações que salvam a vida;

• Cataratas prematuras pelo dano às 
lentes internas dos olhos;

• Desenvolvimento de verrugas (nevo) e 
sardas (ambas consideradas precursoras do 
câncer de pele); e

• Manchas pigmentadas (com a idade) 
no rosto e nas mãos, semelhantes às sardas, 
as quais, com o tempo, se tornam maiores e 
mais numerosas.9

Equipamento de bronzeamento como 
camas e câmaras de bronzeamento, e lâm-
padas solares emitem radiação ultravioleta 
(UV) artificial. No passado, pensava-se que 
esses raios eram mais saudáveis do que a 
luz [solar] natural, mas especialistas rela-
tam que os efeitos nocivos são praticamente 
idênticos.10

Verrugas (Nevo)11

Nas meninas, por vezes as verrugas são 
chamadas de “marcas de beleza” ou “beijo 
de anjo”, especialmente se são escuras e lo-
calizadas no rosto. É interessante notar que 
as verrugas variam na cor e no formato, e 
até mesmo possuem padrões individuais de 
crescimento. Verrugas congênitas, que po-
dem aparecer em qualquer parte do corpo, 
são normalmente visíveis por ocasião do 
nascimento ou pouco depois, mas podem 
também aparecer durante a infância como 
resultado de exposição excessiva ao sol.

A pessoa de pele clara pode desenvolver 
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ma quente ou úmido, bermudas jeans pro-
verão alguma proteção.) O jeans possui um 
fator de proteção solar (FPS) 1.700.20 Além 
de usar o tanto de roupa que a temperatura 
permitir, alunos e professores devem aplicar 
produtos protetores (filtro solar ou loção 
com FPS 15, no mínimo) em qualquer pele 
exposta, inclusive nos lábios. Devem usar 
chapéu com abas largas, óculos de sol, e 
outros apetrechos de proteção contra o sol, 
próprios para o clima quente.21

Professores e alunos devem usar óculos 
de sol o tempo todo quando estiverem ao ar 
livre. Na Austrália, onde a camada protetora 
de ozônio é muito fina, a maioria das pes-
soas usa óculos de sol, mesmo as crianças 
pequenas. Nos Estados Unidos, muitas 
pessoas usam óculos de sol por questão 
de estilo, mas menos de oito por cento das 
crianças os usam especificamente para 
proteção contra o sol.22 Todos devem usar 
óculos de sol com lentes revestidas com 

proteção UV quando estiverem ao ar livre 
porque os raios ultravioletas podem dani-
ficar a delicada estrutura celular dos olhos. 
“Como a pele, os olhos nunca se recuperam 
da exposição aos raios UV.”23

É o revestimento químico, não a cor da 
tintura, que provê a proteção UV. A maioria 
dos óculos de sol, inclusive os mais baratos, 
tem proteção UV. Normalmente o revesti-
mento fornece 90-100 por cento de prote-
ção.24 Mesmo as pessoas que usam lentes 
de contato com proteção UV precisam usar 
óculos de sol quando expostas ao sol.25

É muito importante também que pro-
fessores e alunos usem chapéus para a 
proteção contra o sol. Esses chapéus devem 
ser de palha tecida bem apertada ou de 
tecido grosso e ter aba de 7,5cm de largura 
para proteger todo o rosto, orelhas, e parte 
posterior do pescoço.

O boné de beisebol (um acessório 
comum americano) provê mínima prote-

ção solar, pois deixa o rosto, as orelhas e o 
pescoço (a parte da frente e de trás) basica-
mente desprotegidos. Mesmo quando se usa 
chapéu, o filtro solar deve ser aplicado no 
rosto, orelha, pescoço e lábios.26

Filtros Solares27

Apesar de serem vastamente usados, 
existe muito engano sobre a eficácia e as 
limitações dos produtos de proteção solar. 
Primeiramente, todo filtro solar tem uma 
classificação de FPS. O consumidor supõe 
que se o produto tem um FPS elevado, 
então ele estará protegido e poderá passar 
períodos mais longos ao ar livre. Isso pode 
não ser verdade, por isso tenha em mente 
os seguintes fatores para garantir que você 
e os alunos sob seus cuidados estejam bem 
protegidos:

• A intensidade do FPS é importante. 
Investigue a intensidade apropriada neces-
sária para a atividade planejada ao ar livre.

Tabela 1: Riscos de Queimadura Solar14

Características 
Pessoais 

Perfil No. 1

Perfil No. 2

Perfil No. 3

Perfil No. 4

Perfil No. 5

Perfil No. 6

Cor da Pele, Cabelo, Olhos

• Pele bem pálida
• Tonalidades marfim ou rosa
• Cabelo loiro ou ruivo
• Olhos azuis ou verdes

• Pele pálida com tonalidades 
rosa ou azeitonada

• Cabelo loiro ou castanho 
claro

• Olhos azuis, verdes, ou 
castanhos claros

• Pele clara com tonalidades 
médias azeitonadas

• Cabelo castanho claro a 
castanho escuro

• Olhos azuis, verdes ou 
castanhos

• A pele possui tonalidade 
média azeitonada

• Cabelo castanho escuro
• Olhos castanhos ou negros

• Pele morena clara a morena 
escura

• Cabelo castanho ou preto
• Olhos castanhos ou pretos

• Pele negra
• Cabelo preto
• Olhos pretos

Risco de Queimadura Solar

• Extremamente suscetível à 
queimadura

• Não bronzeia

• Muito suscetível à 
queimadura

• Depois de repetidos 
incidentes de queimadura, a 
pele pode queimar para um 
castanho bem claro

• Risco moderado de 
queimadura; pode se 
bronzear para um castanho 
claro

• A pela se bronzeia a um 
castanho médio com 
mínimo risco de queimadura

• Bronzeia rapidamente
• A capacidade para 

queimaduras é mínima

• Improvável que se queime

Conseqüências na Saúde por Exposição Excessiva

• Alto risco de dano solar à pele – sardas e verrugas 
adquiridas podem resultar da exposição excessiva

• Alto risco para todos os tipos de câncer de pele
• Dano ao sistema imunológico e olhos pela exposição 

excessiva crônica

• Alto risco de dano solar à pele – sardas e verrugas 
adquiridas podem resultar da exposição excessiva

• Alto risco para todos os tipos de câncer de pele
• Dano ao sistema imunológico e olhos pela exposição 

excessiva crônica

• Alto risco de dano solar para a ocorrência de verrugas pode 
resultar da exposição excessiva

• Risco moderado de câncer de pele
• Dano ao sistema imunológico e olhos pela exposição 

excessiva crônica

• Dano solar à pele pode ocorrer com exposição excessiva
• Risco moderado de câncer de pele
• Dano ao sistema imunológico e olhos pela exposição 

excessiva crônica

• Dano solar à pele pode ocorrer com exposição excessiva
• Dano ao sistema imunológico e olhos causados pela 

exposição excessiva crônica

• Dano solar à pele pode ocorrer com exposição excessiva
• Dano ao sistema imunológico e olhos pela exposição 

excessiva crônica
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• Certifique-se de que o filtro solar prote-
ja tanto contra raios UVA como UVB.

• O filtro solar deve ser aplicado a todas 
as superfícies expostas da pele. O fato de 
não aplicar suficiente filtro solar reduz 
decisivamente a proteção geral do FPS do 
produto.

• As condições climáticas podem afetar 
de maneira negativa a eficácia do filtro 
solar. 

• Condições tropicais (sol e chuva 
alternados) interferirão na eficácia de um 
produto, bem como suor, água, ou o uso de 
toalhas.

• Use o produto antes da data de venci-
mento ou até um ano depois da compra.

Para que o filtro solar bloqueie e desvie 
os raios solares de forma eficaz, deve-se 
permitir que seque por pelo menos 30 
minutos. O filtro solar deve ser reaplicado 
a cada duas horas se a pessoa está suando 

bastante, envolvida em atividade aquática, 
e/ou exposta ao sol entre 10h e 15h, mesmo 
no inverno.

Em resumo, lembre-se que a exposição 
UV variará dependendo dos seguintes 
fatores:28

• Temperatura ao ar livre: Exposição 
excessiva pode ocorrer tanto em temperatu-
ra sufocante como subcongelante. Ninguém 
está seguro ao ar livre por longos períodos 
de tempo sem a devida proteção solar.

• Clima: Neve, céu nublado e mormaço 
podem aumentar os danos do raio UV. A 
exposição cumulativa ao sol aumenta o 
risco.

• Tipo de atividade ao ar livre: Ativi-
dades ao ar livre exigem diversos tipos de 
equipamento de proteção contra o sol. Seja 
particularmente cuidadoso para proteger 
as partes do corpo expostas por uniformes, 
tecido leve e roupas de banho.

• Duração da atividade: O equipamen-
to de proteção contra o sol exigido para 
uma atividade de uma hora pode ser muito 
diferente do que é necessário para uma 
atividade que dure o dia todo.

Em algumas partes do mundo, os filtros 
solares podem ser extremamente caros. 
Nesses casos, professores e pais precisarão 
trabalhar juntos para garantir que os alunos 
usem roupas apropriadas, evitando assim 
exposição excessiva ao sol.

Recomendações quanto à 
proteção contra o sol para 
pessoas em idade escolar

Pessoas de 0-18 anos são consideradas 
uma população altamente vulnerável à ex-
posição ultravioleta. Programas preventivos 
cedo na vida não apenas as conscientizarão 
sobre os perigos da exposição excessiva 
durante a infância, mas poderão também 
reduzir a incidência de câncer de pele nos 
jovens.29 A Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a United States Enviromental 
Protection Agency (USEPA) [Agência 
Americana de Proteção Ambiental], e os 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) [Centros Para Controle e Prevenção 
de Doenças] defendem que programas de 
proteção contra o sol devem ser apresenta-
dos aos alunos a partir da escola fundamen-
tal.30

A educação sobre a proteção contra o sol 
pode facilmente ser combinada com outros 
tipos de programas de saúde ou de autopro-
teção. Alguns dos benefícios são enumera-
dos a seguir:

• Os professores podem ser modelos e 
inspirar mudança de comportamento em 
seus alunos.

• Materiais de proteção contra o sol para 
professores e alunos estão disponíveis a 
preço acessível. 

• Os alunos passam grande parte de seu 
tempo na escola, por isso a maioria das 
excessivas exposições acidentais ocorre 
durante o período escolar31, sendo, portanto, 
evitáveis.

Programas escolares de proteção 
contra o sol

O alvo principal de um programa de pro-
teção contra o sol patrocinado pela escola é 
simples: Minimizar a exposição dos alunos 
aos raios UV durante o período escolar e 
ensiná-los a serem cautelosos com relação 
ao sol para o resto da vida. Isso beneficia-
rá a todos, não importa a cor da pele ou a 
idade. A redução da exposição à radiação 
ultravioleta deve ser tratada em três níveis: 
educacional, ambiental e regulamentar.

Educacional: O componente educacio-

Tabela 2: Lista de Acessórios e Apetrechos de Proteção Contra o Sol

Protegendo a Parte Superior do Corpo
Vestir camisas com:
  Mangas compridas
  Comprimento longo (cobrindo completamente o tronco e estômago)
  Tamanho folgado
  Tecido grosso (algodão)
  Cor escura

Protegendo a Parte Superior do Corpo – Clima Úmido ou Quente
Vestir camisas com:
  Mangas curtas (mangas que cubram a parte superior dos braços)
  Comprimento que cubra completamente o tronco
  Cor de tecido clara
  Tecido leve

  Chapéu
  Aba larga – a aba deve fazer sombra no rosto, orelhas e parte de trás do pescoço
  Boné (segunda alternativa) – a aba deve ser longa o suficiente para cobrir o rosto

  Óculos de Sol
  Com proteção UV para bloquear 100% dos raios UV
  Cor das lentes opcional
  Armação que faça o ângulo ou contorne o formato do rosto

  Filtro Solar
  Com pelo menos FPS 15 ou mais
  Aplicar generosamente a todas as áreas expostas, inclusive ao meio das costas
  Usar juntamente com roupas e acessórios de proteção contra o sol

Protegendo a Parte Inferior do Corpo:
  Calças: Tecido grosso
  Que cubram toda a perna
  Tamanho folgado

Protegendo a Parte Inferior do Corpo:
  Shorts: Tecido grosso
  Bermudas (cobrindo os joelhos)
  Tamanho folgado
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nal deve enfatizar um currículo baseado em 
habilidades ou atividades. Sun Protection, 
A Primary Teaching Resource, de WHO 
(OMS), por exemplo, tem planos de aula 
prontos que podem ser integrados no cur-
rículo de ciências, matemática, meio-am-
biente e saúde pessoal. As aulas abrangem 
vários níveis e incluem objetivos relevantes 
por idade e planilhas que podem ser obtidas 
pela Internet. Essas aulas são destinadas a 
aumentar o conhecimento e a habilidade 
dos alunos, e desencorajar práticas perigo-
sas ao sol, como o bronzeamento.32

Uma variedade de excelentes estratégias 
pode ser adaptada para ajustar as neces-
sidades culturais, sazonais e geográficas. 
Isso inclui narração de histórias, projetos 
demonstrativos, encenações, e exemplifica-
ção de comportamento.

Alunos do ensino médio e superior 
também necessitam de informação sobre a 
proteção contra o sol através de: aulas de 
saúde, panfletos e seminários.

Ambiental: Como considerado ante-
riormente, o ambiente físico influencia 
grandemente a exposição da pessoa ao sol. 
Criar áreas de sombra é uma maneira eficaz 
de reduzir a exposição ao raio UV. Seja a 
sombra natural, temporária ou criada artifi-
cialmente, os benefícios são os mesmos.

A maioria das instalações educacionais 
carece de elementos naturais e/ou estru-
turais que reduzam a exposição ao sol. As 
escolas devem considerar o seguinte:

• Plantar árvores de rápido crescimento 
para prover sombra natural

• Construir estruturas que provêm som-
bra tais como lonas protetoras para cobrir 
áreas de refeição ou recreação

• Cobrir arquibancadas e passagens
• Instalar toldos e guarda-sóis
Regulamentar: Os administradores 

também precisam estabelecer padrões e re-
gras formais para proteger os alunos contra 
a radiação ultravioleta enquanto estão na 
propriedade da escola. Primeiramente, exa-
minem os regulamentos atuais para ver se 
desencorajam a proteção contra a exposição 
UV. Em muitos locais, as escolas proíbem 
os alunos de usar óculos de sol ou chapéu 
na área da escola porque podem indicar 
afiliação a uma gangue. Além disso, o filtro 
solar é considerado um “remédio”, e apli-
cação do mesmo exige permissão dos pais. 
Mesmo com o consentimento dos pais, os 
professores são desencorajados a ajudar os 
alunos a aplicá-lo.33

Se as escolas têm preocupações nessas 
áreas, podem lembrar os pais de aplicar fil-
tro solar em seus filhos mais novos antes de 
enviá-los à escola, e dar aos alunos maiores 
a oportunidade de aplicar seu próprio filtro 

solar durante o período escolar com o 
consentimento dos pais. Um guarda-roupa 
de proteção contra o sol contendo camisetas 
grandes de manga comprida e chapéus com 
abas grandes que os alunos possam tomar 
emprestado para usar enquanto estão ao ar 
livre é uma outra idéia de baixo-custo. Se 
os alunos usam um uniforme exigido, ele 
pode ser modelado de maneira que minimi-
ze a exposição ao UV. As escolas também 
podem vender bonés feitos sob encomenda 
para os alunos usarem. Isso provê algumas 
medidas de controle sobre que tipo, tama-
nho, e cor de chapéu são usados na escola.

Conclusão
A exposição excessiva aos raios ultra-

violetas pode ser fatal. Essas medidas de 
prevenção podem salvar a sua vida e a 
vida dos alunos sob seus cuidados. Roupas 
adequadas e filtro solar são amplamente 
disponíveis, os quais protegem eficazmente 
contra os perigosos raios de sol e o mortal 
câncer de pele. As escolas precisam ser 
mais agressivas quanto a ensinar os alunos, 
suas famílias, e os funcionários da escola 
sobre a importância de proteger a pele con-
tra o sol. As escolas podem também dispo-
nibilizar filtro solar, com o consentimento 
dos pais, quando os alunos esquecerem de 
trazer o seu de casa.

Elizabeth A. Holzhauser, M.P.H., C.H.E.S., é 
estudante de doutorado em Promoção de Saúde na 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade Loma 
Linda, em Loma Linda, Califórnia, E.U.A. R. Patti 
Herring, Ph.D., R.N., é Professora Associada na área 
de Educação e Promoção de Saúde, na Faculdade 
de Saúde Pública da Universidade Loma Linda. Ela 
é também Diretora Associada do Adventist Health 
Study-2 responsável pelo recrutamento de negros afro-
americanos.
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“O 
fato de aprender tanto 
sobre o legado adventista 
infl uenciou grandemen-
te minha vida”, disse 
Ashley ao agradecer a 

professora por haver escolhido o tema do 
legado adventista para os alunos de 5ª e 
6ª séries desenvolverem em preparação 
para a Feira de Estudos Sociais da escola. 

Concordando com Ashley, sua colega 
de classe, Rachel P., disse: “A maioria 
das pessoas talvez pense que o legado 
adventista seria um tema enfadonho para 
um grupo de crianças, mas eu digo que 
todos nós nos divertimos muito. Foi uma 
ótima experiência aprender sobre todos 
os homens e mulheres que ajudaram a 
estabelecer nossa igreja e acho que todos 
devemos seguir as pegadas de nossos 
pioneiros.”

Passando o cetro
Por algum tempo, Emma Wortham, 

professora da 5ª e 6ª séries na Escola 
Adventista de Ensino Fundamental Hi-
ghland, em Portland, Tennessee, achava 
que estava na hora de “passar o cetro” à 
nova geração! Ela recordava que havia 
dirigido uma semana de ênfase sobre 
o Espírito de Profecia no início de sua 
carreira educacional, mas, por causa de 
tantas outras exigências do currículo, 
não fi zera disso uma parte regular do seu 
plano e agora estava pensando se seus 
alunos realmente entendiam por que 
eram adventistas do sétimo dia. 

Tendo participado de uma turnê sobre 
história da igreja, patrocinada pela 
associação e dirigida por James R. Nix, 
diretor do Patrimônio Literário de Ellen 
G. White na sede mundial da igreja em 
Silver Spring, Maryland, Emma cami-
nhara onde os pioneiros caminharam; 

sentara onde eles sentaram; cantara hinos 
adventistas primitivos na capela históri-
ca Guilherme Miller; e ouvira histórias 
emocionantes sobre a dedicação de 
nossos pioneiros. Agora, sentada sobre 
a Ascension Rock [Pedra da Ascensão], 
pensava: “Preciso partilhar isso com 
meus alunos!”

Ao retornar à escola, a Srta. Wortham 
pesquisou, colecionou e organizou livros 
e outros materiais que deixara de lado 
por tantos anos. Dentro de pouco tempo, 
estava pronta para começar. O legado ad-
ventista tinha agora um espaço reservado 
em sua agenda diária! Ela mostrou aos 
alunos uma fi ta de vídeo de sua viagem à 
Nova Inglaterra, junto com a fi ta intitu-
lada Heritage Attic [Sótão do Legado] 
de C. Mervyn Maxwell, onde ele conta 
histórias dos pioneiros a um grupo de 
crianças em um velho sótão. Isso ajudou 
os alunos de Emma Wortham a se fami-
liarizarem com alguns dos personagens 
sobre os quais estudariam e os preparou 
para projetarem as atividades e experiên-
cias planejadas.

Seguindo as Pegadas 
dos Pioneiros

Alice R. Voorheis

Por algum tempo, Emma Wortham, 

professora da 5ª e 6ª séries na Escola 

Adventista de Ensino Fundamental 

Highland, em Portland, Tennessee, 

achava que estava na hora de “passar 

o cetro” à nova geração!

Três crianças educadas nos lares que participaram 
na feira, juntamente com alguns dos itens que 
trouxeram.
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Seguindo as Pegadas 
dos Pioneiros

Preparando para a feira
Achando que agora estavam prepa-

rados para “mergulhar” no programa, 
a Srta. Wortham pediu que cada aluno 
escolhesse um pioneiro e pesquisasse 
o sufi ciente sobre essa pessoa para ser 
capaz de escrever um relatório e apresen-
tar na feira uma curta palestra sobre ela. 
Os alunos também pesquisaram sobre 
trajes daquela época para poderem vestir-
se tipicamente ao fazer a apresentação. 
Três crianças educadas nos lares foram 
convidadas para se unir aos 24 alunos 
da classe, o que signifi cou que os alunos 
buscaram informações sobre 27 pionei-
ros, dos mais conhecidos, não apenas 
uma dúzia ou algo assim. 

Bonecas de palha de milho, maçãs 
secas e outros projetos de artesanato rela-
cionados àquele período foram incluídos 
nas atividades. Cada aluno escolheu um 
evento relacionado com um pioneiro 
adventista e escreveu uma história des-
crevendo como os fi lhos dos pioneiros de-
vem tê-lo encenado depois de ouvirem os 
pais relatando o evento. Usando bonecas 
de palha de milho como personagens, os 
alunos apresentaram várias dramatiza-
ções.

Todos os alunos participaram das pré-
vias e a classe escolheu a melhor apresen-
tação para usar na feira a ser realizada.

Os alunos também gostaram muito de 
ilustrar histórias dos pioneiros adventistas 
utilizando o fl anelógrafo. Em sua coleção 
de materiais, a Srta. Wortham tinha um 
jogo de feltro da história de Ellen White e 
um manual. À medida que um dos alunos 
lia certa história, vários outros alunos a 
ilustravam no fl anelógrafo. Assim, além 
de aprender a história, os alunos também 
aprenderam como trabalhar juntos com 
êxito para criar uma atividade signifi ca-
tiva. 

Uma variedade de exposições
Muitas antiguidades e objetos arcaicos 

foram colecionados para uma exposição. 
Os alunos manuseavam os artefatos cui-
dadosamente enquanto debatiam como os 
pioneiros devem tê-los usado. Os alunos 
também coletaram muitas fotografi as 
de antigos calendários adventistas e de 
outras fontes. Essas fotos foram usadas 
no preparo de lindos cartazes sobre a vida 
de cada pioneiro.

Dentre a vasta coleção de panfl etos, 
poesias e outros materiais coletados pela 
Srta. Wortham, os alunos encontraram 
instruções para apresentar um jogral 
descrevendo a primeira visão de Ellen 
White. Ficaram muito animados com essa 

atividade e logo começaram a decorar 
suas partes, esforçando-se intensamente 
para superar o desafi o.

Finalmente, chegou o dia da Feira e, 
apesar de uma tempestade de neve duran-
te a noite anterior, centenas de pessoas 
compareceram à Feira para participar 
com os alunos de uma experiência educa-
cional enriquecedora. Cada classe havia 
escolhido um tema diferente. Na sala de 
5ª e 6ª séries, o ar estava impregnado de 
entusiasmo enquanto os 27 alunos traja-
dos à moda do século 19 se apressavam 
de um lado para outro dando os últimos 
retoques em suas exposições. Os pais se 
moviam agitadamente a fi m de encon-
trar o melhor ângulo para tirar fotogra-
fi as, enquanto auxiliares posicionavam 
cadeiras desmontáveis para acomodar a 
esperada audiência. O desejo dos alunos 
de “Seguir as Pegadas dos Pioneiros” foi 
visivelmente representado por um mural 
cheio de pegadas em marcha ao longo de 
toda a parede. Cada aluno criara pega-
das pessoais e escrevera nelas o nome e 
sobrenome do seu pioneiro.

Como ex-departamental [de educação], 
visitei todas as classes, mas tomei mais 
tempo na sala de 5ª e 6ª séries para ver o 
que os alunos tinham feito com seu tema 
“O Legado Adventista”. Não fui decep-
cionada! Eu esperava ver alguns cartazes 
e talvez uns poucos artefatos antigos, mas 
não estava preparada para o sentimento 
de alegria que me invadiu. Ouvi aten-
tamente cada palestra, e pude perceber 
quão pessoalmente envolvidos os alunos 

se tornaram com “seu pioneiro” e quão 
importante foi para eles representar 
pessoas humildes que estavam dispostas a 
permitir que Deus as usasse a fi m de esta-
belecer Sua igreja para os últimos dias da 
história da Terra.

Atividades de encerramento
Após as atividades de cada sala, os 

alunos, professores, pais e outros con-
vidados se reuniram no auditório para 
as atividades de encerramento, que 
continuaram focalizando os temas das 
salas. Quando chegou a vez da 5ª e 6ª 
séries, os alunos se colocaram no palco 
e apresentaram vários números, inclu-
sive um arranjo interessante do cântico 
de temperança do século 19, “Smoking 
and Chewing” [Fumando e Mascando]; 
a história de um pioneiro narrada por um 
aluno e ilustrada no fl anelógrafo por dois 
outros alunos; uma “Dramatização com 
Bonecas de Palha” apresentando cenas da 
vida de John e Mary Loughborough; e, o 
que considerei o ponto alto de todo o pro-
grama, um jogral sobre a primeira visão 
de Ellen White, apresentado de maneira 
impecável pelo alunos! 

Um dia depois da Feira, a Srta. Wor-
tham pediu que cada aluno escrevesse um 
curto parágrafo contando o que signifi cou 
para ele pessoalmente estar envolvido 
nesta unidade de estudo sobre o legado 
adventista. A seguir, apresentamos alguns 
dos comentários dos alunos.

Christen – “Eu me senti muito honrada 
ao participar deste estudo porque compar-

Ellen e Tiago White, representados por Aubrey Sherman e Stephen Jenks. No quadro, as “pegadas 
dos pioneiros”.
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Amber – “Bem, para mim foi muito 
importante representar alguém que fez 
muitas coisas para Deus, embora ela não 
tenha sido Miss América, nem rainha da 
beleza. Ela trabalhou para Deus naquela 
época e ainda trabalha para Ele agora 
através dos livros que escreveu.”

Aubrey – “Participar disso me fez sen-
tir que alguém precisava ser tocado pelo 
Espírito Santo, e fez com que eu me tor-
nasse melhor adventista do sétimo dia.”

Rachel H. – “Que significado teve para 
mim? Bem, foi muito divertido! Eu não 
tinha a menor idéia de que nossos árduos 
esforços significariam alguma coisa! 
Talvez as palestras tenham mais valor do 
que eu esperava. Com certeza, aprendi 
muito!”

A Srta. Wortham disse aos seus alunos 
que eles mal tinham tocado a superfície e 
que algum dia, por certo quereriam conti-
nuar sua pesquisa. Então, ela perguntou a 
si mesma: “Será que todo o esforço valeu 
a pena?”

Sua própria resposta foi: “Sim, sim, 
sim!”

Atualmente jubilada, o 
último cargo exercido por 
Alice R. Voorheis foi o 
de Diretora de Educação 
para a Associação dos Es-
tados do Golfo na IASD, 
em Montgomery, Alaba-
ma, E.U.A. Ela escreve de 
Ooltewah, Tennessee.

agimos desta maneira? Isso é proteger a 
si mesmo? Desdenhar outros pontos de 
vista? Temor de que outra pessoa seja 
promovida em vez de nós? O caminho 
da integridade é espressar desacordo 
com bondade e transparência, e tratar 
outros honestamente, sem ataque pes-
soal ou preconceito.

Quando aquele aluno saiu da 
minha sala, com a cabeça um pouco 
mais erguida, orei silenciosamente por 
ele, para que se comprometesse a uma 
vida que fosse conhecida pela integ-
ridade. Faço a 
mesma oração por 
mim e por todos 
nós que formamos 
a comunidade 
de educadores 
cristãos. 

Editorial
Continuação da página 3.

tilhamos o passado que se tornou nosso 
futuro.”

Manuel – “Foi um trabalho divertido e 
difícil, mas foi um privilégio representar 
alguém que ajudou a estabelecer nossa 
igreja.”

Devin – “Foi um prazer imenso e espe-
ro que alguém tenha sido impressionado 
por nossas palestras.”

Brianna – “Achei que representar 
nossos pioneiros foi ótimo! Nunca pensei 
sobre os pioneiros, senão agora.”

Josh – “Para mim foi importante 
aprender sobre nosso legado adventista.”

Os alunos participando no dia da feira.

Srta. Wortham pediu que cada 

aluno escolhesse um pioneiro e 

pesquisasse o suficiente sobre 

essa pessoa para ser capaz 

de escrever um relatório e 

apresentar na feira uma curta 

palestra sobre ela.




