
2 23:2006 ■ REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA

Mente, Cérebro e Primeira Infância 4
Linda Bryant Caviness

Repassando aquilo que realmente importa: 
Transmissão de valores e doutrinas adventistas 
e espírito de serviço e missão 10

Frank M. Hasel

Devem as Faculdades Adventistas Exigir Aulas de Religião? 16
Greg A. King

O Ministério de Ensino da Bíblia 21
V. Bailey Gillespie

Podemos Confi ar em Nossos Alunos? 25
David R. Streifl ing

Vínculo: Relacionamento Entre Professores, Alunos e Pais 30
Judith P. Nembhard

Número 23

2006

REVISTA DE

EDUCAÇÃO ADVENTISTA
conteúdo



3REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA ■ 23:2006

Dunbar Henri

Melhorando a Qualidade do 
Ensino de Bíblia

O
s que tiverem mais vocação para o ministério devem ser empregados 
para dar aulas de Bíblia em nossas escolas. As pessoas escolhidas para 
essa obra precisam ser aprimorados estudantes da Bíblia; homens que 
tenham profunda experiência cristã; e seu ordenado deve ser pago do 
dízimo.” – Ellen G. White, Conselhos a Professores, Pais e Estudantes, 

p. 431.
Há muitos anos, quando cursava o ensino médio nos anos 1970, eu 

achava que a maior parte dos professores de Bíblia eram pastores que acabavam 
indo para a sala de aula por não serem bem-sucedidos na carreira escolhida. 
Embora isso pareça uma generalização exagerada, muitas vezes a percepção é a 
realidade. 

O ensino de Bíblia deve ser um ministério que a pessoa deseja e que para 
desempenhá-lo, ela deve ser muito bem treinada. Eu creio que religião deve 
ser a disciplina mais importante de nosso currículo; no entanto, muitas vezes 
atribuímos essas aulas a professores de meio-período que não estão empenhados 
em fazer da sala de aula uma prioridade, ou não sabem como ensinar Bíblia de 
modo eficaz. Devemos sempre atribuir as aulas de ensino religioso a professores 
dedicados e bem treinados – pessoas que sabem em que crêem e são capazes de 
transmitir isso de forma eficaz e positiva aos alunos. Contudo, igualmente im-
portante é que os alunos obtenham diferentes perspectivas de diferentes profes-
sores. “Vários professores devem ter parte nessa obra, mesmo que não possuam 
todos tão pleno conhecimento das Escrituras.” – Ibidem, p. 432.

Precisamos também ter um currículo forte, atraente e atualizado. A Divi-
são Norte-Americana tem atualizado seu currículo de Bíblia a cada dez anos, ou 
algo assim. Será que isso deveria ocorrer com maior freqüência? Em algumas 
partes do mundo, os alunos nem sequer têm sua própria Bíblia e os professores 
não possuem o compêndio do professor, nem dinheiro para comprar material 
didático para si mesmos ou para os alunos. Essa é uma tragédia que precisa ser 
remediada.

Acredito que as aulas de ensino religioso devem ser obrigatórias em 
todas as escolas adventistas do sétimo dia – desde o ensino fundamental até o 
ensino superior. Para os muitos alunos que não são adventistas, isso nos oferece 
uma oportunidade maravilhosa de partilhar Jesus Cristo de maneira positiva. 
Permite-nos também ajudar os alunos que têm sido adventistas desde o berço a 
ampliarem seu conhecimento. Entretanto, precisamos ter certeza de que temos o 
professor certo na sala de aula.

Tem-se exigido muito da maioria de nossos professores de Bíblia. Muitos 
servem como capelães escolares, coordenadores de serviços escolares, programa 
de evangelismo e recrutamento, além de lecionar em período integral. Apesar de 
toda essa demanda de seu tempo, os professores de ensino religioso têm oportu-
nidade inigualável e responsabilidade sagrada de ministrar às necessidades espi-
rituais de seus alunos. Aconselhar e apenas partilhar Jesus Cristo requer muito 
tempo extra. Muitas vezes, a única recompensa será o “bem está” de Jesus no 
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Na Califórnia, onde moro, tanto 
a televisão como o rádio e os 
jornais promovem a iniciativa dos 
“Primeiros Cinco”, a qual procura 
convencer o público de que a pré-

escola é essencial para o desenvolvimento 
ideal de toda criança. Outros sistemas 
educacionais têm enfoque semelhante. A 
mensagem que transmitem é que sem a 
pré-escola, a criança:

- tem menor probabilidade de se formar 
no ensino médio, muito menos de cursar o 
ensino superior;

- provavelmente fi cará atrasada e se 
sentirá vitimada por ter sido privada do 
ensino formal precoce; e

- oprimirá o sistema escolar, o qual luta 
para elevar crianças defi cientes ao nível 
que outras crianças atingiram na pré-es-
cola.

Essas são preocupações autênticas, mas 
muitos acreditam que esta ênfase represen-
ta um referencial preconceituoso. Os esti-
los de vida atuais criam a necessidade de 
pré-escolas de ensino global; contudo, as 
tendências sociais nem sempre se alinham 
com o que é melhor para as crianças. Pais 
e educadores fariam bem em considerar 
este assunto sob ampla perspectiva antes 

de concluírem que a pré-escola é a melhor 
opção para as crianças. 

Pesquisas recentes realizadas sob a 
orientação de Walter S. Gilliam, psicólogo 
e cientista associado de pesquisas no Yale 
University Child Study Center [Centro 
de Estudos Sobre a Criança na Universi-
dade Yale], indicam que três vezes mais 
crianças são expulsas da pré-escola do que 
do ensino fundamental e médio. Por que 
tantas expulsões? O estudo de Gilliam, 
intitulado Pre-kindergartners Left Behind: 
Expulsion Rates in State Pre-kindergarten 
Systems, revela que o comportamento é 
a principal causa. “Problemas comporta-
mentais podem desencaminhar seriamente 

as primeiras experiências educacionais 
da criança. Os pré-escolares estão apenas 
aprendendo a socializar e seguir orien-
tações, e muitas criancinhas recorrem a 
comportamento perturbador, incluindo 
chutar e morder”, diz Gilliam. “Essas 
crianças de três e quatro anos de idade, 
mal saíram das fraldas. ... Estão sendo 
consideradas educacionalmente fracassa-
das muito antes do jardim da infância”, 
acrescenta Gilliam.1 

O resultado dessa pesquisa sugere 
uma barragem de perguntas relacionadas. 
Podem as pré-escolas de ensino global 
prover a atenção e socialização necessárias 
a crianças de três a cinco anos? Que acon-
tece emocionalmente àqueles que são ro-
tulados como criadores de problema – e a 
suas vítimas? Quais são as implicações de 
colocar criancinhas em um ambiente aca-
dêmico para o qual elas não estão prepara-
das? Será que essas crianças sofrerão con-
seqüências negativas duradouras por terem 
sido expulsas da pré-escola? Poderão esses 
elementos estressantes precoces afetar seu 
aprendizado e desenvolvimento futuro? 

Linda Bryant Caviness
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Essas perguntas são como sementes ao 
considerarmos institucionalizar crianças 
de três e quatro anos de idade.

Este artigo considera a lógica da 
educação pré-escolar formal, bem como 
outras maneiras de preparar crianças para 
o ensino fundamental e médio. Quatro 
perguntas parecem pertinentes:

- Por que tanta ênfase na pré-escola de 
ensino global?

- Quais são as inquietações quanto ao 
aprendizado na primeira infância? 

- O que as atuais pesquisas sugerem 
quanto aos melhores provedores de cuida-
do para pré-escolares?

- O aprendizado para pré-escolares 
se desenvolve melhor em um ambiente 
formal? 

Lógica para pré-escolas  
de ensino global 

As tendências sociais parecem necessi-
tar de programas de pré-escola. A pré-
escola pode ser uma alternativa atraente 
quando ambos os pais trabalham fora ou 
quando pais/mães solteiros(as) precisam 
trabalhar e não podem pagar uma babá. 

A pré-escola também beneficia os imi-
grantes. Esses pais geralmente precisam 
trabalhar longas horas a fim de estabele-
cer a família em um novo ambiente. Isso 
deixa pouco tempo de qualidade, se é que 
deixa algum tempo, para se dedicarem ao 
preparo da criança para a escola. A pré-
escola ajuda as crianças de tais famílias a 
se adaptarem à cultura e a aprender o novo 
idioma.

Crianças de lares desajustados e pobres 

geralmente iniciam o jardim da infância 
e o ensino fundamental em desvantagem. 
Procurar nutrir e educar crianças bem 
preparadas para a escola, bem como as 
despreparadas, estressa o sistema escolar 
que já está pressionado para cumprir os 
padrões de realização acadêmica.

Como resultado, a pré-escola parece o 
caminho lógico para “nivelar o campo” e 
certificar-se de que todas as crianças este-
jam preparadas para a primeira série. 

Atacar e eliminar o problema durante 
os primeiros anos, os mais impressio-
náveis anos, parece ser o lema daqueles 
que procuram exigir a pré-escola de ensino 
global. Essa posição supõe que a ênfase no 
desenvolvimento intelectual oferece a cura 
mágica. Entretanto, outro ponto de vista 
merece consideração.

Outra perspectiva
As pesquisas sugerem que durante os 

cinco primeiros anos de vida, ocorrem 
períodos críticos para desenvolvimento 
psicológico, fisiológico, sociológico, 
emocional e espiritual. Durante estes anos, 
ambientes enriquecidos são de especial 
importância. Podem, porém, os programas 
da pré-escola formal oferecer cuidado e 
nutrição ideais para a criança como um 
todo – corpo, mente e espírito?

A idéia de que quanto mais, melhor 
– mais anos na escola, mais ambiente aca-
dêmico e mais cedo, mais tarefas de casa 
– pode não provar-se verdadeira a longo 
prazo. Na realidade, as pesquisas sobre o 
cérebro sugerem que essa ênfase desequi-
librada pode até ser contraprodutiva.

Conforme relatado em Smart Moves,2 
de Carla Hannaford, as experiências em 
diferentes escolas documentam que menos 
pode ser melhor. Quando essas escolas 
deixaram de enfatizar o trabalho acadêmi-
co [de alunos] assentados em sala de aula, 
e incluíram no currículo mais educação 
física – cerca de um terço do período 
escolar diário – o aproveitamento acadê-
mico melhorou, em vez de piorar. O moral 
escolar elevou-se, e aumentou nos alunos 
o desejo de aprender. 

De acordo com James Zull, da Case 
Western Reserve University, em The Art of 
Changing the Brain,3 o cérebro quer estar 
em controle de seu próprio aprendizado. 
Colocar ênfase demais em motivação 
extrínseca e fatos alimentados à força 
não combina com a maneira preferida 
de funcionamento do cérebro. O cérebro 
humano está constantemente aprendendo 
por si mesmo. Para guiar esse aprendiza-
do, o educador deve respeitar a maneira 
em que o cérebro prefere aprender. Para 
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crianças de idade pré-escolar, as melhores 
oportunidades de aprender são criadas em 
ambientes próprios para brincar. 

O que se faz necessário, ao considerar-
mos o papel da pré-escola e do jardim da 
infância, é uma perspectiva equilibrada. 
Infelizmente, os educadores têm a tendên-
cia de dar maior valor à proeza intelec-
tual do que ao desenvolvimento físico e 
espiritual. Quando há necessidade de fazer 
cortes no orçamento, a educação física e 
os programas artísticos geralmente são os 
primeiros a serem eliminados. 

A definição que Ellen White dá à verda-
deira educação – o desenvolvimento har-
mônico das faculdades físicas, intelectuais 
e espirituais em preparo para o serviço ao 
ser humano – salienta uma filosofia bem 
diferente. Seu conselho, recomendando 
esse equilíbrio integral, é validado repe-
tidas vezes por pesquisas neurológicas da 
atualidade.4 A revista Educational Leader-
ship de setembro de 2005, menciona muito 
dessas pesquisas em seu número especial 
dedicado inteiramente à criança total. 

A mente, o corpo e o intelecto funcio-
nam juntos. Tentar separá-los é incoerente 
e impossível. Para conseguir-se uma edu-
cação bem equilibrada, é preciso encontrar 
maneiras de integrar o desenvolvimento 
intelectual, físico, emocional, social e 
espiritual da criança. 

Ao considerarmos as necessidades 
educacionais dos pré-escolares, deve-
mos avaliar nossas suposições, práticas e 
inovações. Para que a educação realmente 
abranja a mente, o corpo e o espírito, e 
seja favorável ao aprendiz, ela deve focali-
zar a criança total. Qualquer iniciativa que 
dê maior valor à função mental, física ou 
espiritual do que à completa integração de 
todas as três será incompleta e nociva. 

Quem deve cuidar das crianças?
Grande número de estudiosos têm pes-

quisado sobre qual é o melhor ambiente 
para as criancinhas. Os fatores importantes 
que mencionam incluem: afeição, auto-
realização e questões neurológicas (fases 
de desenvolvimento, o papel da emoção, 
desenvolvimento neurológico etc.). As 
promoções atuais da mídia nem sequer 
mencionam esses aspectos importantes.

Confiança. Durante os primeiros seis 
ou sete anos de idade, certos modelos são 
formados no cérebro da criança, os quais 
determinam em grande parte que espécie 
de pessoa ela se tornará. Esta primeira 
impressão é aperfeiçoada em ambientes 
de afeto que ligam o provedor do cuidado 
e a criança. Karl Pribram, da Georgetown 
University, e Paul Zak, da Claremont Gra-

vínculo duradouro de relacionamento com 
elas. 

A neurologia ajuda a explicar por 
que níveis constantes de emoção nega-
tiva comprometem o funcionamento do 
cérebro e a eficiência, e como emoções 
positivas ajudam a criança a prosperar. Se 
a pré-escola oferece o ambiente ideal para 
o desenvolvimento emocional e acadêmi-
co é uma questão que pais e educadores 
precisam considerar. 

Conexões entre o cérebro e o coração. 
Quanto mais aprendemos sobre as co-
nexões entre o cérebro e o coração, tanto 
mais compreendemos como o coração está 
envolvido no aprendizado! Earl Bakken, 
inventor do primeiro marca-passo cardíaco 
usável e autor de mais de 100 artigos cien-
tíficos sobre as conexões entre o cérebro e 
o coração, explica que mais elementos de 
ligação se estendem do coração ao cérebro 

duate School,5 descrevem pesquisa sobre 
níveis benéficos da oxitocina produzidos 
tanto na mãe como na criança quando 
estão sincronizadas em espírito. Todos os 
sistemas do corpo (imunológico, respi-
ratório, digestivo e cardíaco) funcionam 
melhor quando existe um relacionamento 
de confiança entre a criança e seus pais 
– principalmente a mãe. Isso prepara o 
terreno para o aprendizado ideal. 

Emoção. A emoção está baseada na 
neuroquímica.6 A opinião da pessoa que 
cuida de uma criança afeta seu desem-
penho e autoconceito. Se quem provê o 
cuidado considera a criança como um 
problema comportamental ou criadora de 
problemas, a criança percebe isso e reage 
negativamente. Professores de pré-escola 
que interagem com muitas crianças diaria-
mente e têm diferentes crianças na classe 
a cada ano, terão dificuldade de formar um 
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do que do cérebro ao coração. De acordo 
com Bakken, o coração tem efeito intenso 
sobre o cérebro e a cognição.7 

Os pesquisadores revelam que o 
coração contém estruturas parecidas com 
os neurônios, semelhantes às existen-
tes no cérebro, embora em quantidade 
muito reduzida.8 Por isso, o coração pode 
armazenar recordações. De fato, o coração 
pode ser descrito como “tendo sua própria 
mente”. Como órgão sensor, ele é um dos 
principais atores na cognição. Pesquisas 
recentes sobre as conexões entre o cérebro 
e o coração podem oferecer novas pers-
pectivas a respeito de declarações bíblicas 
sobre o coração. Talvez o significado 
das palavras de Provérbios 23:7 (ARA), 
“como [o homem] imagina em sua alma 
[coração], assim ele é”, seja mais literal do 
que pensávamos. 

A criança está ligada de modo singular 
ao cérebro e ao coração da mãe. Ellen 
White sugere que quando a mãe experi-
menta íntima comunhão com Deus, ela 
está habilitada para educar sua criança.9 O 
pai, também, tem um papel importante na 
educação da criança em desenvolvimen-
to.10 

Se as circunstâncias impedirem a inte-
ração constante entre os pais e a criança, 
o coração e o cérebro podem adaptar-se; 
mas a melhor situação para as criancinhas 
é a educação amorosa em seu próprio 
lar, principalmente quando os pais estão 
sintonizados com o coração e a mente de 
Deus e da criança. Se for necessário o con-
trário, os pais devem certificar-se de que 
há um relacionamento de confiança entre 
a criança, os pais e o(a) professor(a), em 
condições semelhantes à de uma família 
ou em uma pré-escola cristã que ofereça 
desenvolvimento confiável.

Mente em desenvolvimento
Em seu livro The Developing Mind, o 

psiquiatra Daniel Siegel menciona: “As 
experiências interpessoais influenciam 
diretamente como construímos men-
talmente a realidade. Esse processo de 
moldagem ocorre no decorrer da vida, mas 
é mais crítico durante os primeiros anos 
da infância. Modelos de relacionamento 
e comunicação emocional afetam direta-
mente o desenvolvimento do cérebro. ... 
Estudos com seres humanos revelam que 
diferentes modelos de ligação entre pais e 
filhos estão associados a diferentes reações 
fisiológicas, maneiras de ver o mundo e 
modelos de relacionamento interpessoal. A 
comunicação de emoções pode ser o meio 
principal pelo qual essas experiências 
de ligação moldam a mente em desen-

volvimento. As pesquisas sugerem que a 
emoção serve como um processo organiza-
dor central dentro do cérebro. Deste modo, 
a habilidade individual de organizar as 
emoções – produto, em parte, de um rela-
cionamento anterior – molda diretamente 
a habilidade mental de integrar a expe-
riência e adaptar-se para futuros fatores de 
estresse.”11 

 Como proponente da educação da 
criança pelos pais, Ellen White escreveu: 
“Os pequeninos devem ser educados em 
simplicidade infantil. Devem ser treina-
dos a estar contentes com as pequenas e 
úteis tarefas, e os prazeres e experiências 
naturais próprias da sua idade. ... As 
crianças não devem ser forçadas à matu-
ridade precoce, mas tanto quanto possível 
devem preservar o frescor e a graça de 
seus primeiros anos. Quanto mais tran-
qüila e simples a vida da criança, quanto 
mais livre de estímulos artificiais e mais 
em harmonia com a natureza, tanto mais 
favorável será ao vigor físico e mental e ao 
fortalecimento espiritual.”12 

Qualidade da educação paterna
Simplesmente ficar em casa com os 

pais será o suficiente para garantir que 
uma criança seja bem-ajustada e acade-
micamente bem-sucedida? Não necessa-
riamente. A qualidade do tempo também 
é importante. A adequada educação no lar 
requer disciplina, rotina regular, experiên-
cias educacionais variadas com aplicações 
à vida real, elementos acadêmicos próprios 
para os interesses e a idade da criança, 
abundante atividade física ao ar livre e luz 
solar, alimentação e consumo de água ade-
quados, repouso adequado, relacionamen-
to social com outros adultos e crianças, 
estilo de vida equilibrado e coerente 
exemplo de confiança em Deus da parte 
dos provedores de cuidado [pais]. Tudo 
isso requer tempo e comprometimento. 
No mundo atual, muitos pais precisam tra-
balhar e não podem investir nesse tipo de 
tempo e atenção aos filhos. Quando o ideal 
não é atingível, os pais devem procurar 
provedores de cuidado que ofereçam essas 
vantagens. 

No livro Reclaiming Our Children¸ 
Peter R. Breggin adverte: “Um relacio-
namento significativo entre pais e filhos 
– no qual os pais oferecem amor incondi-
cional e genuína atenção à criança – é o 
fator mais importante para proporcionar à 
criança uma vida emocionalmente estável 
e segura. Por outro lado, a perda ou ausên-
cia de relacionamentos benéficos com 
adultos importantes é a principal causa de 
sofrimento na vida da criança.”13 

Preocupações quanto a crianças 
superestimuladas

Pesquisas atuais salientam preocu-
pações significativas com respeito à 
qualidade do aprendizado em ambiente 
formal de pré-escola. Uma das principais 
preocupações é o programa inadequado 
para o desenvolvimento das crianças a 
quem servem tanto no jardim da infância 
como na pré-escola. 

Cerca de 20 anos atrás, os peritos co-
meçaram a expressar inquietação quanto à 
pressão feita para que as crianças apren-
dessem o ensino acadêmico formal em 
idade cada vez mais tenra. Irving Sigel, do 
Educational Testing Service (Serviço de 
Testes Educacionais) em Princenton, New 
Jersey, usou a palavra estufa para descre-
ver esses esforços – tentativas de ensinar 
leitura ou matemática à criança bem antes 
de ela estar matriculada no ensino funda-
mental.14 Mais recentemente, pesquisas 
sobre as funções do cérebro intensificaram 
essa inquietação. Embora o cérebro seja 
altamente adaptável, forçar a criança a se 
desempenhar academicamente antes do 
devido desenvolvimento pode provocar 
neurose e outras complicações mais tarde 
na vida.

No livro publicado em 1998, Magic 
Trees of the Mind: How to Nurture Your 
Child’s Intelligence, Creativity, and 
Healthy Emotions From Birth to Adoles-
cence (Árvores Mágicas da Mente: Como 
Desenvolver Inteligência, Criatividade e 
Emoções Sadias em sua Criança Desde 
o Nascimento até a Adolescência), as 
autoras Marian Diamond e Janet Hopson, 
da Universidade da Califórnia – Berkeley, 
citam preocupações de inúmeras autori-
dades quanto a crianças superestimuladas. 
Em seus livros The Hurried Child e Mise-
ducation: Preschoolers at Risk (A Criança 
Superestimulada e Educação Equivocada: 
Pré-escolares em Perigo), David Elkind, 
professor de estudos da criança na Uni-
versidade Tufts, adverte pais e educadores 
sobre os riscos que ele observa no ensino 
de disciplinas acadêmicas a crianças muito 

Podem as pré-escolas de ensino 

global prover a atenção e socialização 

necessárias a crianças de três a 

cinco anos?
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novas. Ele afirma que, a curto prazo, 
crianças muito novas estressadas pela 
pressão educacional têm a tendência de 
apresentar fadiga, perda de apetite, menos 
eficiência nas tarefas e indisposições psi-
cossomáticas.

Elkind declara também que, a longo 
prazo, essas crianças poderão mostrar 
menos interesse em aprender, menor 
capacidade de agir independentemente 
para julgar o próprio progresso, e ter a 
tendência de preocupar-se e comparar sua 
inteligência com a de outras crianças. Em-
bora alguns pais acreditem piamente que o 
potencial de seus filhos será desperdiçado 
se os deixarem brincar até que atinjam 
a idade escolar, Elkind insiste em que 
poderá ser prejudicial e perigoso expô-los 
a qualquer outra coisa além das atividades 
de iniciativa própria.15 

Jane Healy relaciona a aptidão para a 
escola ao desenvolvimento do cérebro: 
“Sendo que a formação da mielina possi-
bilita o uso mais eficaz do cérebro, exigir 
algo de áreas ainda não desenvolvidas 
pode significar um verdadeiro erro. Temos 
muito pouca informação a respeito de 
maneiras de acelerar o desenvolvimento da 
mielina; embora isso esteja relacionado à 
idade, o roteiro varia muito de uma pessoa 
para outra, e é incerto dizer quanto, ou 
se o processo pode ser acelerado. Parece 
evidente que nossos esforços para estimu-
lar o aprendizado devem ser temperados 
com paciência até que o sistema mental 
de transmissão da criança seja igual à 
tarefa, caso contrário, corremos o risco 
de frustração, desenvolvimento inferior 
das habilidades e permanente desagrado e 
incompetência para a atividade. Podemos 
até estar programando maus hábitos e 
motivação negativa em nível neurofisioló-
gico.”16 

Em 1890, quando o ambiente educacio-
nal era muito mais primitivo do que hoje, 
Ellen White ofereceu conselho semelhan-

te: “Muitas crianças foram arruinadas para 
a vida e algumas morreram em virtude do 
procedimento insensato de pais e pro-
fessores, que forçaram o jovem intelecto 
enquanto era negligenciada a natureza 
física. Essas crianças eram demasiado 
tenras para estarem numa sala de aula. A 
mente foi-lhes sobrecarregada com lições, 
quando devia ter permanecido livre até que 
houvesse suficiente força física para supor-
tar esforço mental. As criancinhas devem 
ser deixadas tão livres como cordeiros a 
correr ao ar livre. É mister conferir-lhes 
as melhores oportunidades de lançarem a 
base de uma constituição sadia.”17

Educação religiosa na primeira 
infância

Nenhuma responsabilidade assumida 
por seres humanos é mais importante do 
que o cuidado e educação das crianças – 
elas são nosso futuro. Na correria da vida 
diária, os pais facilmente perdem de vista 
as necessidades básicas da criança – de 
rotina, estrutura e disciplina; de sincronia 
mental entre pais e provedores de cuidado; 
de educar os pontos fortes e fortalecer os 
fracos; de repouso, nutrição e atividades 
físicas adequados; e o mais importante 
de tudo, um exemplo coerente de cris-
tianismo. Para pais e professores não há 
privilégio mais sagrado do que restaurar a 
imagem de Deus nas crianças e apresentar-
lhes o plano divino para sua vida. 

Seis anos atrás, comecei a fazer um 
levantamento para comparar as pesquisas 
científicas sobre o cérebro com os con-
selhos de Ellen White sobre a educação. 
Fiquei cada vez mais pasmada com a 
maneira como se alinhavam intimamen-
te. Embora a neurociência seja favorável 
a uma perspectiva naturalista, muitos 
pesquisadores concluíram que a emoção, o 
amor e uma disposição positiva são essen-
ciais à saúde física e mental. 

Semelhantemente, um enfoque im-
portante nos escritos de Ellen White é o 
desenvolvimento harmônico das faculda-
des físicas, intelectuais e espirituais no 
preparo para o serviço ao ser humano – e 
através de toda a eternidade. O fato de a 
ciência reiterar o enfoque de Ellen White 
é mais um lembrete de que pais e educa-
dores precisam abordar as necessidades da 
criança em sua totalidade.

A educação religiosa é tão imprescin-
dível quanto o desenvolvimento físico e 
intelectual. Deixar de prover essa orienta-
ção não só representa infidelidade a Deus, 
como uma forma de abuso infantil. Ao 
oferecer orientação religiosa apropriada 
para o desenvolvimento, a pré-escola 

cristã pode intensificar o potencial humano 
e preparar a criança para o reino do Céu. 
Se oferecerem um programa integral 
que combine o desenvolvimento físico, 
emocional, intelectual e espiritual, po-
derão corretamente fazer bom marketing 
alegando oferecer cuidado superior ao das 
pré-escolas seculares. 

Quando as crianças são novas e podem 
ser facilmente impressionadas, as lições 
espirituais são muito importantes. Du-
rante esses anos, o cérebro é moldado de 
maneira indelével que determina o caráter 
da criança. Pela negligência de orientação 
e educação equilibradas, vamos distorcer o 
desenvolvimento da criança de modo que 
exigirá muito esforço e dor para supe-
rar. Um dos mais valiosos presentes que 
podemos oferecer às crianças como pais 
e educadores amorosos é a educação reli-
giosa. As crianças anelam o amor dos pais 
e professores. Os provedores de cuidado 
inteligentes buscarão a direção divina atra-
vés da oração e do estudo a fim de prover 
às crianças sob seus cuidados orientação 
teologicamente correta e adequada ao 
desenvolvimento. 

Sumário
As tendências sociais criaram a ne-

cessidade do cuidado de criancinhas por 
pessoas que não os pais. Isso deu origem 
a recomendações para freqüência a pré-
escolas de ensino global. O alvo de tais 
programas é evitar deficiências acadêmi-
cas – em todo o sistema, bem como em 
grupos específicos de crianças – e prover 
cuidado e educação para crianças cujos 

Atacar e eliminar o problema 

durante os primeiros anos, os mais 

impressionáveis anos, parece ser o 

lema daqueles que procuram exigir a 

pré-escola de ensino global.
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pais se acham incapazes de oferecer cui-
dado em tempo integral. Durante os anos 
pré-escolares, os ambientes enriquecidos 
parecem ajudar alunos desamparados a 
serem bem-sucedidos na escola fundamen-
tal e podem estimular a criatividade em 
crianças superdotadas. 

Entretanto, muitos programas de pré-es-
cola são inadequados ao desenvolvimento 
e até prejudiciais. Armazenam crianças e 
forçam-lhes o ensino acadêmico antes de 
seu cérebro se achar preparado para isso. 
Pré-escolas com matrículas elevadas e 
uns poucos professores com treinamento 
deficiente e mal pagos não podem indivi-
dualizar o que oferecem para satisfazer as 
necessidades de cada criança, e algumas 
nem sequer reconhecem a necessidade de 
fazer isso. 

Essas pré-escolas não são a melhor 
escolha para a educação de crianças 
durante seus primeiros anos. Crianças 
novas precisam de orientação amorosa, 
de provedores de cuidado que temam a 
Deus, com os quais a criança desenvolva 
um vínculo a longo prazo. Junto com a 
orientação emocional, as crianças preci-
sam de oportunidades para expressar sua 
criatividade, atividades físicas em abun-
dância e um ambiente livre de estresse. As 
pré-escolas que dão o enfoque indevido ao 
desenvolvimento acadêmico fazem mais 
mal do que bem. É improvável que abor-
dem as necessidades de desenvolvimento 
integral da criança. 

Os pais são geralmente “arrebatados” 
pela propaganda espalhafatosa sobre a 
necessidade de pré-escola de ensino glo-
bal. As igrejas e escolas podem contribuir 
significativamente com o presente e o 
futuro de suas comunidades se procurarem 

maneiras de ajudar os pais a compreende-
rem e cumprirem sua responsabilidade de 
prover para os filhos um ambiente que os 
desenvolva adequadamente. Se as crianças 
não podem ser devidamente cuidadas em 
casa, as escolas adventistas podem ofere-
cer cuidado pré-escolar cristão para um 
desenvolvimento adequado e amoroso. 

É importante abordar o problema de 
baixo aproveitamento acadêmico e desis-
tência da escola, mas isso requer mais do 
que exigir educação formal pré-escolar. 
A melhor maneira de conseguir isso é 
ajudando as famílias a compreenderem 
o modo em que as crianças se desenvol-
vem e como prover-lhes cuidado de boa 
qualidade. A verdadeira educação alimenta 
a singularidade de cada pessoa. Embora 
bem-intencionada, a burocracia não se 
destaca na individualização. Os educado-
res adventistas farão bem em conservar 
em mente quão sagrado é o potencial 
individual do ser humano, especialmente 
durante os anos mais impressionáveis da 
criança. 

Linda Bryant 
Caviness, Ph.D., é 
professora associada na 
Faculdade de Educação 
da Universidade La 
Sierra, em Riverside, 
Califórnia, E.U.A. Seu 
doutorado focalizou 
liderança e ciência do 
cérebro na educação; 
seu mestrado enfatizou 
linguagem e alfabeti-
zação. 
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Repassando 
aquilo que 
realmente 
importa: 
Transmissão de 
valores e doutrinas 
adventistas e espírito 
de serviço e missão

Os professores adventistas de 
religião lidam com grande 
diversidade de alunos. Alguns se 
encontram entrincheirados em 
convicções pós-modernas e condi-

cionados a buscar na experiência religiosa 
algo mais extraordinário do que a mera 
recitação de fatos. Outros lutam com a ten-
dência de desacreditar ou são inclinados a 
questionar doutrinas bíblicas fundamen-
tais. Uns poucos vêm com uma experiên-
cia ateísta ou animista. Outros passaram 
por uma experiência de conversão muito 
impressionante, embora a bagagem emo-
cional e psicológica de sua vida anterior 
possa persistir durante muitos anos. Ainda 
outros estão profundamente arraigados 
em uma subcultura adventista que os faz 

sentir-se confortáveis. No entanto, eles se 
sentem tremendamente insatisfeitos com 
a forma em que as coisas marcham – ou 
deixam de marchar – na igreja.  

Como podem os professsores de reli-
gião promover a transmissão de doutrinas 
e valores adventistas a um auditório tão 
diversifi cado? Em uma cultura saturada 
com a idéia da auto-realização, como 
podem eles incutir nos alunos o desejo de 
alcançar outros e servi-los? Como podem 
ajudar os alunos a se concentrarem na mis-
são em vez de limitar-se ao êxito acadê-
mico como meio de garantir um emprego 
bem-remunerado? 

Que é educação?
A resposta é – focalizar aquilo que real-

mente importa no adventismo. Para nós 
adventistas, a Bíblia inteira é importante 
para a nossa fé. Embora a revelação infalí-
vel de Deus não possa ser reduzida a umas 
poucas doutrinas básicas, os adventistas do 
sétimo dia são reconhecidos por defende-
rem nada menos do que certas doutrinas 
bíblicas básicas.1 Temos agora 28 Doutri-
nas Fundamentais que identifi cam o que a 
igreja entende de certos ensinos bíblicos. 

Transmitir aquilo que é singularmente 
adventista, no entanto, envolve mais do 
que memorizar um punhado de doutrinas 
fundamentais. Os professores adventistas 
precisam também repassar os valores e 
princípios encerrados nessas doutrinas. A 
compreensão desses valores e princípios 
capacitará os alunos a traduzirem suas 
crenças cognitivas em um estilo de vida 
bíblico adventista. 

Isso nos leva à pergunta sobre o que 
realmente é educação. Tem-se dito que 
“educação cristã, defi nida de modo sim-
ples, é o ministério de conduzir o crente à 
maturidade em Jesus Cristo”.2 Em outras 
palavras, o propósito do ministério educa-
cional é ajudar os alunos a desenvolverem 
um caráter semelhante ao de Cristo.3 Isso é 
o que desejamos repassar. 

Educar para a fé
Educar visando a maturidade espiritual 

signifi ca educar para a fé. Isso pode ser 
realizado com mais êxito no contexto da 
confi ança mútua tanto em uma comunida-
de religiosa como em um ambiente acadê-
mico conducente à fé bíblica. Entretanto, 
as Escrituras falam da fé bíblica em três 
formas diferentes mas interativas. A ade-
quada compreensão teológica da maturida-
de espiritual inclui os aspectos cognitivo, 
afetivo e volitivo.4 

Aspecto cognitivo da fé
“A fé tem um aspecto intelectual ou 

cognitivo – um elemento de conhecimen-Frank M. Hasel

Como podem os professsores de 

religião promover a transmissão de 

doutrinas e valores adventistas a um 

auditório tão diversifi cado?
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to ou conteúdo. As Escrituras afirmam 
que fé significa crer que certas coisas são 
verdadeiras. Existe um conteúdo no qual 
acreditar e este conteúdo tem característi-
cas.”5 Em outras palavras, não é suficiente 
ter fé. O que uma pessoa crê é em cada 
minúcia tão importante quanto o fato de 
crer. Se queremos ajudar nossos alunos a 
desenvolverem fé, precisamos transmitir 
o conteúdo bíblico da fé. Isso incluirá 
nossa compreensão das verdades bíblicas 
básicas. “É impossível ser espiritualmente 
amadurecido e, no entanto, ser ignorante 
acerca das verdades da Palavra de Deus. A 
maturidade espiritual depende do con-
hecimento do que Deus disse...” e isso 
significa “ensinar o conteúdo da fé com 
exatidão.”6 

Aspecto afetivo da fé
A fé tem um aspecto afetivo ou de 

relacionamento. Não é suficiente conhecer 
o conteúdo correto.7 As crenças religiosas 
precisam também conquistar o coração e a 
vontade.8 Por isso, uma fé viva vai além do 
intelecto; ela é viva e mantém relaciona-
mento com Deus. Requer um compromis-
so emocional para com o objeto da fé de 
modo que o coração tenha prazer na ver-
dade. Não é possível falar de maturidade 
espiritual sem essas qualidades. Portanto, 
o alvo do professor de religião deve ser 
ajudar os alunos a voltarem o coração a 
Deus. Então, não só entenderão a verdade 
mas também serão atraídos e conquistados 
pela verdade9 e terão desejo de estar em 
comunhão com Jesus Cristo, Aquele que é 
a Verdade.

Aspecto volitivo da fé
A fé tem também uma dimensão voli-

tiva. A fé verdadeira habilita as pessoas a 
colocarem suas crenças em prática a fim 
de alcançarem um estilo de vida semelhan-
te ao de Cristo. Não podemos dizer verda-
deiramente que cremos em Jesus a menos 
que nosso compromisso seja traduzido em 
obediência ativa e amoroso desejo de fazer 
a vontade de Deus.

Ao levar a sério esses aspectos da fé, os 
professores serão habilitados a escolher 
a correta abordagem para transmitir suas 
crenças. Educar visando a maturidade 
espiritual significa ser fiel à Bíblia inteira. 
Significa também respeitar a dignidade 
da outra pessoa e vê-la através dos olhos 
de Jesus – com amor e compaixão. Além 
disso, inclui crer que os alunos são agentes 
morais livres que podem precisar de ajuda 
para tomar decisões sábias. A autêntica 
educação para desenvolver a fé evitará 
métodos coercivos ou de manipulação 

ness for Ministry11 revelou que aquilo que 
foi considerado de valor para a eficiência 
do pastor não era, na verdade, habilidades 
ministeriais, mas valores relacionados ao 
caráter. Mais da metade das 12 descrições 
ministeriais mais bem valorizadas entre 
um total de 444, por exemplo, estavam 
baseadas no caráter, tais como: “mantém a 
palavra e cumpre o que promete”, “re-
conhece a própria necessidade de crescer 
continuamente na fé”, “serve outros de 
boa vontade com ou sem reconhecimento 
público”, e “mantém a integridade pessoal 
a despeito da pressão para transigir”. Ape-
sar das habilidades profissionais e outros 
fatores serem importantes no ministério, 

que produzem uma submissão forçada à 
vontade de Deus. Em vez disso, procurará 
conquistar a confiança dos alunos e os 
encorajará a dedicar sua vida a Deus. Aju-
dá-los-á na vida a desenvolver um espírito 
de dependência de Deus e saudável inde-
pendência de outras pessoas ao obedecer a 
vontade dEle. 

Educar para a maturidade 
espiritual

De muitas formas, a educação adventis-
ta tem sido orientada mais no sentido de 
equipar seus alunos com habilidades pro-
fissionais do que desenvolver seu caráter.10 
Um levantamento conhecido como Readi-

As fotos constantes neste artigo apresentam alunos na escola do autor, o Seminário Bogenhofen, Áustria, 
envolvidos em diversas atividades da vida religiosa e do evangelismo.
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esse levantamento destacou de maneira 
convincente o que é realmente importante 
para um pastor – a solidez de seu caráter 
cristão à vista de Deus e de Seu povo. Esse 
compromisso é tão importante para outras 
carreiras como para o ministério. 

Embora os adventistas do sétimo dia sa-
lientem a importância do desenvolvimento 
do caráter e da vida religiosa, na teoria te-
mos a tendência de dedicar menos atenção 
e tempo a essas áreas do que às habilida-
des intelectuais. Precisamos educar para o 
desenvolvimento do caráter tanto quanto 
do intelecto, da decência tanto quanto da 
alfabetização, da virtude tanto quanto do 
conhecimento.12 Ellen White insistiu em 
que “a Bíblia deve tornar-se o fundamento 
e o assunto da educação”,13 desvendan-
do “um simples e completo sistema de 
teologia e filosofia”,14 e advertiu contra as 
tendências humanistas: “Quando a edu-
cação nos ramos humanos é levada a tal 
ponto que o amor de Deus se desvanece no 
coração, que a oração é negligenciada, e se 
deixam de cultivar os atributos espirituais, 
ela é inteiramente desastrosa.”15 

A educação cristã é em primeiro 
lugar e principalmente a educação do 
caráter. “Em vez de fracos educados, as 
instituições de ensino poderão produzir 
homens fortes para pensar e agir, homens 
que sejam senhores e não escravos das 
circunstâncias, homens que possuam am-
plidão de espírito, clareza de pensamento 
e coragem nas suas convicções. Uma edu-
cação assim provê mais do que disciplina 
mental; provê mais do que treinamento 
físico. Fortalece o caráter de modo que 
a verdade e a retidão não são sacrificadas 
ao desejo egoísta ou ambição mundana. 
... Como poderia a educação ser superior 
a isto? O que se poderia igualar ao seu 

valor?”16 

Desenvolvimento do caráter, o 
currículo e o professor

Mas como podemos institucionalizar o 
desenvolviemtno do caráter? Isso não será 
conseguido acrescentando-se uma nova 
discplina intitulada “Tudo o que se Deve 
Saber Sobre Desenvolvimento do Cará-
ter”. A maturidade cristã requer dispo-
sição de ver o caráter de alguém formado 
e transformado – e talvez até mais ainda 
quanto ao exemplo positivo do professor, 
pois “nenhum sistema educacional está 
acima das pessoas que nele trabalham. Se 
os professores não temem o Senhor e se 
deleitam nEle, mesmo o melhor sistema 
educacional fracassará.”17 

O professor precisa de um ambiente 
de apoio que lhe permita tempo para ser 
mentor de cada aluno, individualmente. 
Downs menciona que “as pessoas po-
dem ser melhor ensinadas a conhecer a 
doutrina e pensar em categorias bíblicas 
quando são instruídas individualmente ou 
em grupos pequenos”.18 Quando o taman-
ho das classes aumenta chegando a tais 
proporções que o professor tem dificulda-
de em lembrar-se dos nomes dos alunos, 
e muito mais ainda de interagir com eles 
individualmente, a transmissão de valores 
espirituais torna-se muito difícil.

Embora Jesus tenha ocasionalmente 
pregado a multidões de milhares de pes-
soas, Ele ensinou um grupo bem peque-
no de discípulos íntimos. Aqui, escolas 
pequenas parecem ter uma vantagem, pois 
sua atmosfera mais pessoal é mais condu-
cente à transmissão de valores espirituais 
do que um ambiente grande e anônimo.19 

É importante para o aluno aprender 
fatos bíblicos importantes, apreciar a bele-

za das doutrinas adventistas, desenvolver 
uma compreensão de pontos de vista do 
mundo e filosofias, e adquirir habilidades 
profissionais. No entanto, tudo isso vale 
muito pouco se não for acompanhado pela 
integridade. 

Qualidades morais não são transmitidas 
intelectualmente tão bem como por obser-
vação – por meio daquilo que os alunos 
vêem e experimentam na vida dos profes-
sores – na sala de aula, na igreja, e no lar 
com seus familiares. O aprendizado por 
observação comunica eficazmente valores, 
e também comportamento e atitudes.20 

Entretanto, não há crescimento espi-
ritual separado da verdade. “A educação 
cristã precisa abordar e tratar a Bíblia 
como a verdade se é que deseja produzir 
crescimento espiritual.”21 A combinação de 
testemunho cristão saudável e da verdade 
bíblica é a chave para a eficácia e influên-
cia do professor. “O caráter apenas, sepa-
rado da Palavra de Deus, não produzirá 
justiça. Por outro lado, a Palavra de Deus, 
se não for comunicada por um professor 
justo, terá menor probabilidade de exercer 
poderosa influência sobre o aluno.”22 

Em outras palavras, se os professores 

Transmitir aquilo que é singularmente 

adventista, no entanto, envolve mais 

do que memorizar um punhado de 

doutrinas fundamentais.
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desejam transmitir aos alunos a impor-
tância de (1) envolvimento na igreja e em 
suas atividades missionárias, (2) uma vida 
devocional ativa, e (3) serviço abnegado, 
precisam eles mesmos valorizá-las e ser 
exemplo nessas atividades. Isso inspirará 
seus alunos a fazerem o mesmo. 

Valores e doutrinas essenciais
Tendo dito tudo isso, gostaria de salien-

tar alguns valores e doutrinas específicas 
que precisamos transmitir em nossas 
escolas. Estas sugestões não são exausti-
vas, pelo contrário, servem para incentivar 
maior reflexão. 

Compreensão da salvação
Os cristãos querem seguir o plano 

divino para desenvolvimento do caráter 
porque experimentaram o perdão de Deus 
em Cristo. A Bíblia diz que Deus oferece 
Sua salvação a todos, embora não mere-
cida, mas para receber esse dom gratuito, 
os seres humanos precisam tomar uma 
decisão conscienciosa. Isso quer dizer que 
habilidades de tomar decisões, como ser 
capaz de escolher independente e cons-
cientemente, são fundamentais na edu-
cação cristã. 

Os seres criados são responsáveis 
por suas escolhas. Portanto, a educação 
cristã precisa ajudar os alunos a aceitarem 
responsabilidade por seu comportamento e 
por suas decisões. Compreender a nature-
za do perdão, aceitar a redenção ofereci-
da por meio da fé unicamente em Jesus 
Cristo, e experimentar a alegria e senso de 
realização provindos de seguir a Jesus e as 
Sagradas Escrituras são elementos essen-
ciais da educação religiosa. Nenhum aluno 
deve sair de nossas escolas sem o conheci-
mento experimental da salvação. 

Compreensão dos Dez 
Mandamentos

Os povos pós-modernos estão prague-
jados por uma incerteza profunda quanto à 
verdade. A verdade para muitos se tornou 
uma questão de gosto ou preferência pes-
soal. A familiaridade com os Dez Manda-
mentos pode prover orientação e direção 
confiáveis na educação moral. No entanto, 
é útil aplicar a lei de Deus em diferentes 
contextos de modo que os alunos com-
preendam os princípios nela encerrados e 
possam aplicá-los na própria vida.

O primeiro mandamento (Êxodo 20:2 
e 3), por exemplo,23 inclui o princípio de 
estabelecer prioridades corretas, pois Deus 
merece o primeiro lugar em nossa vida, 
em vez das coisas materiais, bens, outras 
pessoas ou fama.  

Não usar erroneamente o nome de Deus 
significa muito mais do que refrear-se de 
jurar e praguejar. Significa também viver 
como filho de Deus cujo nome represen-
tamos e não retratar de maneira falsa Seu 
caráter por meio de nossas palavras e atos. 
Isso exige integridade e honestidade, bem 
como domínio próprio, paciência, justiça e 
amor constante. 

O quarto mandamento requer que 
sejamos bons mordomos de nosso tempo 
e força física (Êxodo 29:9 e 10). Outros 
mandamentos salientam a dignidade da 
família, ensinam-nos a respeitar o que per-
tence a outros, ser verdadeiros, valorizar a 
beleza do sexo dentro dos limites seguros 
do casamento, e conservar a dignidade da 
vida. 

Virtudes bíblicas
A Bíblia ensina muitas virtudes que 

fornecem a base para a tomada de de-
cisões.24 Esses princípios podem ser 
encontrados em versão condensada em 
textos como Gálatas 5:22 e 23, II Pedro 
1:5-7, I Coríntios 13, Mateus 5:3-11 e 
Romanos 12, para mencionar apenas 
alguns. Devemos ensinar nossos alunos a 
exercerem domínio próprio e temperança 
(Gálatas 5:22 e 23 e I Coríntios 10:31), a 
cultivarem contentamento (I Timóteo 6:6; 
Hebreus 13:5; Filipenses 4:11), gratidão 
(I Tessalonicenses 5:18; Filipenses 4:4-6; 
Salmo 95:2 e 107:1), honestidade (II 
Coríntios 13:7; Filipenses 4:8), lealdade e 
compromisso (I Coríntios 15:58), bondade 
e compaixão (Efésios 4:32; I Pedro 3:8 e 
9), paciência e perseverança (I Coríntios 
13:4-7; Apocalipse 2:25), e respeitarem 

todas as pessoas, bem como a autoridade 
divina (I Pedro 2:17; I Tessalonicenses 
5:12; Romanos 12:10).25 

Promover a paz e praticar o perdão
Em nossos dias parece particularmen-

te adequado promover a paz e praticar o 
perdão. Os cristãos devem ser pacificado-
res (Tiago 3:18), refletindo a paz de Deus 
na própria vida. Em um mundo cada vez 
mais degenerado e dividido por violência, 
guerra e agressão,26 como professores é 
nosso privilégio e responsabilidade imitar 
o amor incondicional de Deus e refletir 
Seu perdão na maneira como lidamos 
conosco mesmos, com nossos alunos, com 
outras pessoas e raças, bem como com 
outras denominações e nações. Acredito 
que isso exija uma séria reavaliação de 
nossa atitude individual e coletiva para 
com toda guerra e violência como método 
de solução de conflitos e considerar bem o 
aumento do nacionalismo mesmo dentro 
de nossas fileiras.

Compreensão de tempo  
sagrado e profético

Outros aspectos de nossa fé devem ser 
promovidos e fielmente transmitidos aos 
alunos. Nosso nome, Adventistas do Sé-

Se queremos ajudar nossos alunos 

a desenvolverem fé, precisamos 

transmitir o conteúdo bíblico da fé.
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timo Dia, já sugere uma compreensão de 
tempo sagrado e profético (isto é, o sábado 
e a esperança do Advento).

Saber sobre o sábado e guardá-lo 
no espírito correto significa conhecer a 
diferença entre o que é santo e o que é 
profano, entre o sagrado e o comum. Os 
alunos podem tornar-se conscientes dessa 
importante distinção ao perceberem pesso-
almente como seus professores vivem, se 
vestem, falam sobre Deus, dirigem cultos, 
escolhem que tipo de música ouvir, e usam 
a Bíblia Sagrada – mencionando apenas 
algumas maneiras.

O sábado também nos conduz à origem 
sobrenatural de toda a forma de vida, con-
forme revelada na criação divina de sete 
dias,27 e nos dirige ao Criador do tempo, o 
Soberano do tempo e a Seu tempo Reden-
tor.28 A educação do caráter sofreu declínio 
sob o Darwinismo, o qual representa a 
moralidade como evolutiva em vez de fixa 
e certa. Tudo isso faz com que o ensino 
da doutrina bíblica do sábado seja ainda 
mais urgente em nossos dias. O sábado é 
um sinal de que os seres humanos perten-
cem a Deus. Nosso valor e dignidade não 
derivam do que fazemos, mas resultam de 
sermos criados por Deus e de passarmos 
tempo com Ele. 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um 
movimento profético que extrai sua iden-
tidade como povo remanescente de Deus 
de uma interpretação particular de profecia 
bíblica. Compreender a profecia apocalíp-
tica, especialmente os livros de Daniel e 
Apocalipse, é essencial a fim de compre-
ender a função da igreja nesta última etapa 
da História do mundo. A compreensão dos 
tempos em que vivemos dá um senso de 
urgência à nossa missão no mundo.

Ligados à compreensão profética da 
História estão outros aspectos da nossa 

doutrina adventista como a compreensão 
da salvação e da função sumo sacerdotal 
de Cristo no santuário celestial, o juízo, 
nossa singular missão e responsabilidade 
como povo de Deus no tempo do fim, e 
muito mais. A profecia bíblica nos dá um 
senso de realidade. Embora vejamos este 
mundo como realmente é – em toda a sua 
condição de trevas e pecado – nunca nos 
desesperamos porque temos a preciosa 
esperança do Advento. 

Conclusão
Embora o conteúdo de nossas doutrinas 

seja importante para a maturidade espiri-
tual, é o caráter pessoal que se manifestará 
no serviço a outras pessoas e comunidades 
e na coragem para a vida pública. Isso 
é o que queremos repassar. Portanto, os 

professores de religião devem crer no que 
ensinam a respeito de Deus e da Bíblia, 
confiar nas Escrituras Sagradas, promover 
a fé, e dar um exemplo coerente do que 
significa viver em ligação com Deus e com 
aqueles que Ele colocou sob seus cuida-
dos.29
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Seminário Adventis-
ta de Bogehofen, na 
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Teologia Sistemática, 
Hermenêutica Bíblica, 
e Teologia Prática. 
Cursou Teologia na 
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Estados Unidos, onde 
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em Teologia Sistemática 
pela Universidade Andrews. É pastor ordenado e 
membro da Comissão de Pesquisa Bíblica da Divisão 
Euro-Africana.
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Alguns deles expressaram a mesma 
dúvida do suposto aluno mencionado: 
“Por que devemos exigir tantos créditos de 
religião?”

Bem, para ser sincero com aqueles 
que apresentam essa pergunta, devo dizer 
que não há nenhum preceito no Decálo-
go ordenando que o dízimo das aulas de 

educação geral seja dedicado a estudos da 
Bíblia ou estudos teológicos, embora os 
professores de religião desejem que esse 
fosse o caso!

Os professores de religião podem fi car 
imaginando por que alguém faria essa 
pergunta, sendo que a resposta parece tão 
evidente (pelo menos para nós). Podemos 
ser tentados a recorrer à tradição, afi rman-
do que a faculdade sempre exigiu esse 
número de créditos em religião. Entretan-
to, proponho que consideremos a questão 
como uma oportunidade para refl exão ana-
lítica sobre a razão por que as faculdades 
adventistas devem exigir aulas de religião. 
O ato de fazer isso nos ajudará a descobrir 
e estabelecer o fundamento lógico e os 
objetivos para essas aulas, e a confi rmar o 
caráter essencial das mesmas.

Acredito que essas são razões convin-
centes e importantes para exigir aulas 
de religião como parte do programa de 
educação geral em qualquer faculdade 
cristã, especialmente em uma instituição 
adventista. 

Devem as Faculdades 
Adventistas Exigir 
Aulas de Religião?

Greg A. King

Não é raro calouros chegarem à fa-
culdade ou universidade adventis-
ta e ao examinarem os requisitos 
de educação geral do currículo, 
exclamarem: “Doze créditos 

semestrais de religião! Por que preciso ter 
mais aulas de religião? Já estudei Bíblia 
no ensino médio. Vim aqui para me prepa-
rar profi ssionalmente.”

Não são só os alunos que têm a ten-
dência de fazer esse comentário. Vários 
anos atrás, o Pacifi c Union College (PUC), 
em Angwin, Califórnia, E.U.A., onde eu 
lecionava quando este artigo foi escrito, 
decidiu revisar seu programa de edu-
cação geral. Isso provocou muito debate. 
Quantas aulas de cada disciplina seriam 
exigidas? Como a escola poderia ter cer-
teza de que os alunos estariam recebendo 
educação de boa qualidade em ciências 
humanas? Durante aqueles debates fi cou 
evidente que nem todos os professores, 
a não ser os da área de religião, estavam 
igualmente comprometidos em manter 
a exigência de um número adequado de 
aulas de religião no programa de educação 
geral. 

Acredito que essas são razões 

convincentes e importantes para 

exigir aulas de religião como parte 

do programa de educação geral 

em qualquer faculdade cristã, 

especialmente em uma instituição 

adventista.
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Fundamento lógico
Existem vários fundamentos lógicos 

para se exigir aulas de religião, mas eu 
gostaria de salientar dois assuntos que 
estão no íntimo do meu coração. Em pri-
meiro lugar, se o empenho no qual as fa-
culdades e universidades adventistas estão 
envolvidas é realmente merecer o rótulo 
“educação”, ele precisa ter uma dimensão 
espiritual. Precisa falar à área mais vital da 
vida, isto é, a necessidade humana de rela-
cionamento com um Deus transcendente. 
Salomão estava certo quando declarou: “O 
temor do Senhor é o princípio do conheci-
mento.” Prov. 1:7, NVI.1 

Desafortunadamente, a maior parte da 
educação superior secular já perdeu com-
pletamente esta dimensão. A Harvard Uni-
versity, por exemplo – indiscutivelmente a 
instituição educacional de maior prestígio 
no mundo – tem como lema a palavra 

latina veritas que signifi ca “verdade”. No 
entanto, teríamos difi culdade em encontrar 
um aluno ou membro do corpo de profes-
sores da Harvard que fosse capaz de fazer 
qualquer ligação entre a atual qualidade de 
ensino oferecido naquela universidade e o 
signifi cado original de seu lema. Quando 
a Harvard iniciou sua renomada história, 
esse termo não signifi cava verdade no 
sentido abstrato; signifi cava a verdade 
encontrada em Cristo Jesus. A Harvard 
foi fundada para educar missionários para 
testemunharem aos nativos americanos. 

É difícil para algumas pessoas acredi-
tarem que a Duke University, atualmente 
famosa por seus campeonatos de basquete-
bol, tenha em seu campus uma placa onde 
se lê: “O objetivo da Duke University é 
confi rmar a fé em uma união eterna de 
conhecimento e religião estabelecida nos 
ensinos e no caráter de Jesus Cristo, o 

Devem as Faculdades 
Adventistas Exigir 
Aulas de Religião?

Filho de Deus.” Mas isso é o que a Duke 
University defendia tempos atrás. Atual-
mente, qualquer afi rmação de seus líderes 
administrativos de que a Duke University 
é uma universidade cristã seria recebida 
com um bombardeio de protestos ou muita 
risada. Mas eu continuo defendendo que 
os fundadores tanto da Harvard como 
da Duke – e de quase todas as demais 
faculdades e universidades estabelecidas 
na América primitiva – tinham o conceito 
certo. O mais importante alvo da educação 
é procurar conhecer Aquele que reivindi-
cou ser o Caminho, a Verdade e a Vida.

Isso deve ser verdade principalmente 
nos colégios e universidades adven-
tistas do sétimo dia. Nossa meta se 
encontra na seguinte declaração: “A 
verdadeira educação signifi ca mais do 

que a prossecução de um certo curso de 

As fotos neste artigo mostram o autor, Greg King, interagindo com seus alunos na Southern Adventist University.
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estudos. Significa mais do que a prepa-
ração para a vida presente. Visa o ser todo, 
e todo o período da existência possível 
ao homem. É o desenvolvimento harmô-
nico das faculdades físicas, intelectuais e 
espirituais.”2 Com essa compreensão, não 
temos razão alguma para sermos apologé-
ticos, mas toda razão para sermos resolu-
tos em nosso apoio à exigência de aulas 
de religião que focalizem diretamente a 
dimensão espiritual da vida. Essas aulas 
devem estar no núcleo do que fazemos na 
educação adventista superior.

Aulas de religião e missão
Ter religião como um requisito im-

portante é uma das melhores maneiras 
de fazer avançar a missão geral de uma 
instituição escolar. Assim lemos na 
declaração de missão do PUC: “O Pacific 
Union College é uma instituição edu-
cacional Adventista do Sétimo Dia que 
oferece excelente educação cristocêntrica, 
a qual prepara seus alunos para uma vida 
produtiva de serviço útil à humanidade e 
firme integridade pessoal.” A declaração 
de missão de outros colégios adventistas 
tem ênfase semelhante.

Sendo que essas declarações descre-
vem a abrangente missão da instituição, 
as exigências curriculares da faculdade 
devem ser destinadas a garantir que essas 
palavras se tornem realidade na vida 
de seus alunos. A exigência de aulas de 

religião desempenha um papel essencial 
para o oferecimento de uma “educação 
cristocêntrica”, e para desafiar os alunos a 
terem uma “vida de serviço útil à humani-
dade e firme integridade pessoal”. De fato, 
o papel dessas aulas é tão vital que seria 
difícil imaginar o cumprimento da missão 
sem a exigência de aulas de religião.

Resumindo, tanto o sine qua non do 
componente espiritual na verdadeira 
educação, como o papel vital das aulas 
de religião no cumprimento da missão do 
colégio, fornecem um forte fundamento 
lógico para as aulas de religião. A seguir 
apresentarei diversos objetivos dessas 
aulas. 

Objetivos
Alguns anos atrás, um aluno escreveu 

em uma folha informativa distribuída no 
início da minha aula de Bíblia: “Fui criado 
em um lar adventista do sétimo dia. Meus 
pais são pessoas de muita fé; eu os amo 
e sou agradecido por terem me educado 
como cristão. Mas já não me considero 
cristão. No ensino médio, tornei-me um 
verdadeiro crente, mas mais tarde me 
tornei um crente com inúmeras dúvidas. 
No decorrer dos últimos anos, tenho 
questionado seriamente minhas crenças e 
atualmente ainda me encontro nesse pro-
cesso. No momento, minhas indagações se 
tornaram mais básicas. Algo como: ‘Estou 
preparado para crer em um Deus? Se 

assim é, em que espécie de Deus?’” Esse 
é o tipo de alunos – cada vez mais comuns 
em nossos campi – que tenho em mente ao 
propor os objetivos abaixo. 

1º Objetivo: Evangelístico
Em palavras simples, o principal obje-

tivo das aulas de religião deve ser ajudar 
nossos alunos a terem um encontro com 

Se o empenho no qual as faculdades 

e universidades adventistas estão 

envolvidas é realmente merecer o 

rótulo “educação”, ele precisa ter 

uma dimensão espiritual. Precisa 

falar à área mais vital da vida, 

isto é, a necessidade humana 

de relacionamento com um Deus 

transcendente.
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Jesus Cristo. Em outras palavras, não 
somos meros transmissores de informação, 
ou peritos em várias especialidades; somos 
evangelistas também – e nosso público 
alvo é o grupo de alunos que se encontra 
em nossa sala de aula.

A importância dessa tarefa é salientada 
pelo fato de que muitos de nossos alunos 
nunca experimentaram com Jesus um 
relacionamento que salva, que transforma 
a vida. Se na verdade cremos que Jesus é 
Aquele que nos apresenta a maneira mais 
abundante, satisfatória e gratificante de 
viver (ver João 10:10), e que conhecendo 
a Ele encontramos a vida eterna (ver João 
17:3), então um de nossos alvos principais 
deve ser inspirar nossos alunos a desenvol-
verem um relacionamento com Ele tam-
bém. E devemos utilizar toda oportunidade 
possível, seja partilhando uma reflexão na 
sala de aula, fazendo contato com os alu-
nos fora da sala de aula para informá-los 
de que estamos orando por eles, etc., para 
compartilhar nossa própria experiência de 
relacionamento com Jesus Cristo.

Em uma entrevista publicada, Mal-
colm Maxwell, diretor do Pacific 
Union College durante 18 anos, 
descreveu sucintamente essa res-
ponsabilidade: “Ao aceitar um cargo 

no corpo de professores do Pacific Union 
College, estamos aceitando obrigações 
pastorais e evangelísticas; parte da nossa 
função no PUC é impressionar e levar nos-
sos alunos a Cristo. Isso é o que distingue 
nossa escola das outras. Muitas escolas 
oferecem uma boa experiência acadêmica; 
nós também o fazemos, mas no contexto 
do compromisso cristão. Essa é a nossa 
meta.” Se esta é a responsabilidade de 
qualquer professor em qualquer disciplina, 
deve ser realidade especialmente para os 
professores de religião.3 

Esse objetivo não é alcançado necessa-
riamente através de excelentes palestras ou 
de tarefas de leitura de brilhantes textos. 
Na verdade, cumprir essa meta evange-
lística pode muitas vezes ter pouco a ver 
com questões relacionadas ao curso ou 
à disciplina em si. Por favor, não pense 
que isso serve de desculpa para ensino 
ou erudição inferior, pois devemos lutar 
pela excelência em nossas palestras, em 
nossa erudição e certamente em tudo o que 
fazemos. Nosso objetivo principal, porém, 
transcende a iniciativa acadêmica. 

Fui relembrado da natureza transitória 
da informação que transmitimos quando 
um aluno, imediatamente após o exame fi-
nal, caminhou até o cesto de lixo no canto 
da sala e com a maior naturalidade jogou 

fora todas as anotações da matéria. Essa 
experiência serviu como uma dissonante 
lembrança de que os alunos tendem a 
recordar bem pouco do contéudo real das 
aulas. Muitas das datas, nomes e eventos 
históricos desaparecem de sua mente 
como o orvalho matutino. No entanto, 
eles provavelmente se lembrarão do tipo 
de pessoa que sou, se demonstrei genuíno 
interesse neles, e acima de tudo, se eu, na 
opinião deles, mantinha um relacionamen-
to autêntico com Jesus Cristo, o qual os 
inspirou a desejar conhecê-Lo melhor. 

2º Objetivo: Transmitir 
conhecimento da Bíblia

Há um segundo objetivo que natural-
mente segue muito próximo do primeiro. 
É transmitir conhecimento da Bíblia, da 
Palavra de Deus. Para cumprir este objeti-
vo, precisamos exigir aulas que enfoquem 
o estudo da Bíblia. 

Este objetivo é digno de atenção por al-
gumas razões. Primeiramente, precisamos 
comunicar aos nossos alunos a centralida-
de da Palavra de Deus em nossa fé cristã 
pessoal e na vida da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia. Precisamos indicar distinta-
mente que, em verdade, damos prioridade 
às palavras das Escrituras Sagradas. Em 
um mundo onde tanta coisa é transitória, 
precisamos mostrar que cremos que: “A 
relva murcha, e as flores caem, mas a 
Palavra de nosso Deus permanece para 
sempre.” Isaías 40:8. O ensino da Palavra 
de Deus tem sempre sido uma parte cen-
tral da tradição protestante, e os colégios 
adventistas devem mostrar que valorizam 
esse aspecto de sua herança.

Enfatizar o conhecimento das Es-
crituras também ajudará a contrariar a 
predominante falta de conhecimento da 
Bíblia que existe tanto no mundo como 
na igreja. Embora possamos rir da falta de 
conhecimento bíblico exibida em shows 
de televisão, onde pessoas identificam as 
epístolas como esposas dos apóstolos, ou 
declaram que a esposa de Noé era Joana 
d’Arc, podemos ficar espantados com 
a falta de conhecimento de alguns fatos 
básicos das Escrituras demonstrada por 
pessoas que são membros da igreja há 
muitos anos. 

Ao mencionar “transmitir conheci-
mento da Bíblia”, não quero dizer que o 
professor deva agir como se dominasse 
completamente os tesouros da Bíblia e es-
tivesse ali meramente para dispensar esses 
tesouros aos alunos. Embora o professor 
não precise partilhar importantes textos, 
tópicos e conceitos, talvez a melhor coisa 
que pode fazer é inspirar os alunos a se 

envolverem no estudo pessoal da Palavra 
de Deus. 

Se pudermos entusiasticamente partil-
har um verso ou ensinamento da Bíblia, 
alcançamos resultado positivo. Contudo, 
se pudermos despertar em nossos alunos 
uma forte fome de estudar a Bíblia por si 
mesmos, de fazer um compromisso para a 
vida inteira de buscar a Deus através das 
páginas da Sua Palavra, então teremos fei-
to uma diferença duradoura, talvez eterna, 
na vida deles.

Um ingrediente básico ao transmitir 
conhecimento da Bíblia é partil-
har princípios – consagrados pelo 
tempo – para interpretação. Esses 
princípios podem ser de grande 

benefício aos alunos quando estudarem 
esse Livro que às vezes pode ser desafia-
dor. Se conseguirmos ajudá-los a interpre-
tar a Bíblia de maneira mais competente 
e precisa, teremos preparado melhor os 
alunos para servirem como membros lei-
gos ou líderes. Além disso, essa experiên-
cia poderá salvaguardá-los contra algumas 
distorções de interpretação, características 
de seitas como a dos Davidianos.

3º Objetivo: Partilhar as principais 
doutrinas cristãs

Um terceiro objetivo das aulas de 
religião exigidas é comunicar os principais 
ensinamentos do cristianismo e da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. A Bíblia desa-
fia enfaticamente a comunidade religiosa 
a transmitir verdades reveladas de geração 
em geração (ver Deuteronômio 6:7 e 8, 
por exemplo). Um dos melhores lugares 
para isso é a sala de aula. 

Este objetivo é importante por diversas 
razões, das quais a menor é: aquilo que 

Com essa compreensão, não 

temos razão alguma para sermos 

apologéticos, mas toda razão para 

sermos resolutos em nosso apoio à 

exigência de aulas de religião que 

focalizem diretamente a dimensão 

espiritual da vida.
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descrita por um cientista da Harvard, na 
seguinte citação: “O homem é resultado de 
um processo inconsciente e sem propósito 
que não o tinha em mente. Ele não foi 
planejado.” Os professores adventistas de 
religião precisam combater essa nulidade, 
apresentando um Deus Criador amoroso, 
pessoal, que conhece Seus filhos pessoal-
mente e tem um plano para cada um deles 
(ver Jeremias 1:5; 29:11). Além disso, 
as doutrinas adventistas como o sábado, 
a Criação e a Segunda Vinda devem ser 
apresentadas em sala de aula.

4º Objetivo: Transformação da 
vida dos alunos

O quarto e último objetivo surge 
naturalmente dos anteriores: é inspirar 
nossos alunos a moldarem a própria vida 
de acordo com o exemplo de Jesus Cristo 
(ver I João 2:6). As aulas de Bíblia devem 
desafiar os alunos a dedicarem seus talen-
tos e energias a Deus a fim de fazer uma 
diferença no mundo.

Não estamos simplesmente pro-
curando transformar a mente de 
nossos alunos. Nosso alvo tem 
muito maior alcance e significa-
do: Que a vida de nossos alunos 

demonstre amor supremo a Deus e amor 
desinteressado aos semelhantes (ver 
Mateus 22:37-39); que tratem outros com 
justiça e misericórdia e andem humilde-
mente com o seu Deus (ver Miquéias 6:8); 
e, que vivam os princípios do Sermão do 
Monte. [Mateus 5.] Queremos que estejam 
tão comprometidos a viver para Deus, que 
respondam com atos de coragem moral 
quando a situação assim exigir. 

Conclusão
Quando me tornei diretor da cadeira de 

religião no Pacific Union College, um de 
meus colegas per-
guntou sobre meus 
objetivos principais 
para a área. Sua 
pergunta me desa-
fiava a sintetizar 
na mente o que eu 
esperava nossa área 
realizasse através 
do ministério de 
ensino em nosso 
campus. 

À medida que 
refleti sobre a 
probante pergunta, 
concluí que nossos 
objetivos revolviam 
ao redor de três 
interesses princi-

pais: o Filho de Deus, a Palavra de Deus, e 
a igreja de Deus.

Em primeiro lugar, nossas aulas de reli-
gião devem inspirar nossos alunos a iniciar 
ou aprofundar seu relacionamento com 
Jesus Cristo e a moldar a vida de acordo 
com Sua vida de amor e serviço. 

Em segundo lugar, nossas aulas devem 
ajudar os alunos a se familiarizarem mel-
hor com as Escrituras Sagradas e motivá-
los a estudarem a Palavra de Deus por si 
mesmos.

E finalmente, nossas aulas devem de-
safiar os alunos a serem mais comprome-
tidos com a Igreja Adventista do Sétimo 
Dia.

Se as aulas de religião deixarem nossos 
alunos mais ardentemente dedicados a 
Jesus, mais profundamente comprometi-
dos com Sua Palavra, e mais fortemente 
dedicados a Sua igreja, teremos alcançado 
nossos objetivos.

Greg A. King 
lecionava no Pacific 
Union College quando 
escreveu este artigo. 
Atualmente é professor 
de Estudos Bíblicos na 
Southern Adventist Uni-
versity, em Collegedale, 
Tennessee. Seu e-mail é: 
gking@southern.edu.
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não é repassado é finalmente perdido. Se 
queremos que nossos alunos sejam cris-
tãos, adventistas, comprometidos, precisa-
mos comunicar-lhes as crenças que como 
igreja consideramos importantes. Os bebês 
não nascem conhecendo as principais do-
utrinas da fé cristã como salvação pela fé 
em Jesus Cristo, inspiração das Escrituras 
Sagradas, ou a Trindade; nem os principais 
ensinamentos dos adventistas, como o 
sábado e a Criação. É preciso ensinar-lhes 
essas doutrinas.

É importante observar que o propósito 
de comunicar ensinamentos cristãos e a fé 
adventista não é simplesmente doutrinar 
ou capacitar os alunos a regurgitar idéias 
da mesma forma que o professor as men-
cionou na classe. Ao contrário, o professor 
de Bíblia deve levar os alunos a refletirem 
atentamente sobre elas, compreenderem e 
se comprometerem com a mesma herança 
de fé a que ele se dedica.

Para o professor cumprir esse objetivo, 
ele não deve agir como árbitro imparcial, 
sem preconceitos, deixando de compro-
meter-se com posição alguma. Como pro-
fessor de Bíblia, adventista do sétimo dia, 
sou partidário de Cristo. Estou compro-
metido com minha igreja, e não apresento 
desculpas para partilhar meu compromisso 
com meus alunos de maneira inteligente e 
racional.

Aqui não há espaço para uma lista de 
ensinamentos que devem ser transmitidos 
no ambiente da sala de aula. Naturalmen-
te, o principal dentre todos é o plano da 
salvação e a aceitação de Jesus Cristo 
como Salvador pessoal. Outro ensinamen-
to importante é uma visão bíblica global 
que fundamenta toda a fé e vida cristã.

A sociedade secular continuamen-
te bombardeia nossos alunos com uma 
visão de mundo completamente diferente, 

Ter religião como um requisito 

importante é uma das melhores 

maneiras de fazer avançar a missão 

geral de uma instituição escolar.
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E
u estava atuando como pastor de jovens e desenvolvia um próspero 
ministério no Sul da Califórnia em uma igreja amigável, que dava 
todo apoio. Todos os meus colegas de seminário seguiram seu 
chamado para o ministério. Então, recebi uma ligação telefônica: 
“Bailey, você já considerou lecionar Bíblia em período integral?” 

O diretor da escola de ensino médio local queria que eu começasse um 
ministério naquela instituição e eu precisava tomar uma decisão.

V. Bailey Gillespie

O Ministério de 
Ensino da 
BÍBLIA
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Embora eu já tivesse lecionado an-
teriormente em certas ocasiões, nunca 
havia pensado em mudar minha carreira 
profissional. Era-me oferecida a oportu-
nidade de lecionar Bíblia e música, duas 
áreas que eu apreciava. Por isso, depois de 
orar e pensar, eu disse: “Sim.” Então, com 
entusiasmo, comecei a fazer a transição de 
pastor em tempo integral para professor 
em tempo integral.  

Para minha surpresa, comecei a receber 
várias ligações críticas: “Sinto muito em 
saber que você deixou o ministério.” A 
reação espantosa era de um de meus mel-
hores amigos de ministério, que conside-
rou minha mudança para a área de ensino 
como uma rejeição do meu chamado. 
Nosso debate durou meia hora. Recebi 
outra ligação e a preocupação se repetiu. 

Eu achava que estava ministrando a 
um grupo diferente de pessoas; não que 
estava deixando o ministério. Mas muitos 
rótulos de identificação começaram a ser 
removidos de minha vida: não havia mais 
convites para reuniões de obreiros, nem 
correspondência do departamento minis-
terial, e deixei de receber informação do 
ministério jovem da associação. Esses 
sinais sutis reforçaram minha preocu-
pação de que atualmente o ensino não era 
considerado um ministério. E na realidade, 
achei cada vez mais fácil me distanciar de 
outras questões ministeriais.

O que a pesquisa sugere?
Mas nossa própria pesquisa denomina-

cional Valuegenesis apóia a idéia de que 

educação religiosa é uma das maneiras 
pelas quais os jovens têm a visão esclare-
cida para a vida, aprendem sobre valores 
e escolhas positivas na vida, e encontram 
Jesus como um amigo pessoal. O mais 
importante de tudo para pais e professores 
é que as escolas adventistas nutrem a fé 
espiritual. As descobertas sugerem que os 
alunos gostam da escola da igreja porque 
ela os ajuda a desenvolver a própria fé 
religiosa. Quando perguntei, por exemplo: 
“Quanto de cada uma das seguintes coisas 
ajudaram a desenvolver sua fé?” Setenta 
e quatro por cento responderam que a 
freqüência a uma escola adventista ajudou 
nessa área. E o valor da educação religio-
sa parece ser ampliado porque temos em 
nossas escolas professores de religião bem 
preparados, comprometidos e criativos, 
os quais são profissionais no ensino de 
religião. Aprendemos, por exemplo, que 
63 por cento dos alunos adventistas, desde 
a 1ª série até o fim do ensino médio, 
afirmam que o professor de Bíblia foi um 
fator importante nas suas decisões de fé.1 

Que há de tão singular no ensino 
de Bíblia?

O ensino de religião nas escolas 
adventistas é parte importante e integral 
do processo de desenvolvimento da fé. 
Ellen White sugere que os que freqüentam 
nossos colégios e universidades devem 
receber um preparo diferente daquele 
oferecido no sistema público de educação: 
“Nossos jovens em geral, caso tenham 
pais sábios e tementes a Deus, receberam 
o ensino dos princípios do Cristianismo. A 
Palavra de Deus era respeitada em seu lar, 
sendo seus ensinos considerados a lei da 
vida. Foram criados na doutrina e admoes-
tação do evangelho. Quando entram na 
escola, devem continuar esta mesma edu-
cação e preparo. As máximas, os costumes 
e práticas do mundo não são os ensinos 
de que eles necessitam. Vejam eles que os 
professores na escola cuidam de sua alma, 
que têm decidido interesse em seu bem-
estar espiritual.”2 

Tragicamente, apenas pouco mais de 
um terço do potencial de alunos vindos de 
lares adventistas aproveitam esse minis-
tério singular. Outros jovens precisam 
esperar até o fim da semana, quando os 
professores da Escola Sabatina e os pas-
tores locais lhes oferecem essa educação 
enriquecida com valores. Nas escolas 
adventistas de diferentes tamanhos e espé-
cies, os professores dirigem estudos bíbli-
cos e debates religiosos, procurando juntos 
compreender o propósito e significado da 
Bíblia para sua vida cristã. Apesar de suas 

Nossa própria pesquisa 

denominacional Valuegenesis apóia a 

idéia de que educação religiosa é uma 

das maneiras pelas quais os jovens 

têm a visão esclarecida para a vida, 

aprendem sobre valores e escolhas 

positivas na vida, e encontram Jesus 

como um amigo pessoal.

fraquezas e dificuldades, Deus tem usado 
os esforços de professores dedicados para 
alcançar resultados significativos na vida 
daqueles a quem ensinam. 

Tanto dinheiro “só pelas aulas de 
Bíblia”?

Com muita freqüência, ouvimos estas 
palavras: “A educação adventista é muito 
cara; é muito dinheiro só pelas aulas de 
Bíblia.” E, logicamente, se isso fosse 
tudo o que os alunos recebessem por seu 
dinheiro, essa crítica seria justificada. 
Mas isso não é tudo o que nossas escolas 
oferecem. Se a escola se der ao luxo de 
ter professores de religião em período inte-
gral, as possibilidades serão muito maiores 
do que muitos esperam. 

Talvez uma das razões por que muitos 
pais ficam insatisfeitos com a escola seja 
que o ensino de religião pareça muito 
geral e vago. Se o currículo de Bíblia foi 
reduzido a um debate de generalizados 
conceitos teológicos cristãos ou princípios 
filosóficos, então o estudo geralmente 
termina apenas como um exercício teórico, 
sem suficiente material para aplicação à 
vida diária, ao lar, à escola, aos relacio-
namentos, escolhas quanto a recreação e 
outras áreas da experiência pessoal dos 
alunos. Findley Edge, educador religioso, 
sugere uma forma de sair desse dilema. 
“Os objetivos que os professores cristãos 
procuram podem ser classificados em três 
títulos gerais: conhecimento, inspiração e 
reação na conduta.”3 

Homens e mulheres que ensinam as 
Escrituras têm a responsabilidade de ir 
além do conteúdo e insights cognitivos do 
material textual ou da teologia, por mais 
importantes que esses sejam. Ir além da 
teologia conceitual e da exegese textual 
para a inspiração (adoração, louvor, grati-
dão, perdão e liberdade pessoal) e, então, 
ajudar os alunos a fazerem escolhas que 
causem impacto nos próprios atos, e os 
façam reagir à orientação divina, ajuda a 
tornar o empenho da educação religiosa 
mais profissional e equilibrado, bem como 
mais completo. 

Há uma progressão natural do apren-
dizado na instrução religiosa. Primeiro, 
o professor ajuda os alunos a compreen-
derem a história ou texto bíblico. Depois, 
de maneira lógica, o instrutor procura 
desenvolver atitudes cristãs, menciona-
do virtudes que ele deseja que os alunos 
compreendam (honestidade, pureza, amor, 
bondade, cortesia, amizade, etc.). Uma vez 
que os valores no texto ou lição bíblica 
forem esclarecidos e outras histórias ou 
textos da Bíblia explorados e comparados, 
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poderão sobrevir se viverem essa atitude?” 
ou “O que pode afastar-nos de exercitar 
essa atitude?” – são todas muito importan-
tes para serem feitas nesta jornada.

O que mais podem os professores 
de religião fazer?

A dimensão espiritual da vida é difícil 
de esclarecer, considerando que a expe-
riência religiosa é um compromisso tão 
pessoal, mas o ensino de Bíblia é um 
verdadeiro ministério que vai muito além 
de dominar a matéria a ser ensinada e 
adequar a  comunicação do plano de Deus 
para a vida dos alunos. A lista de coisas in-
cluídas no ministério para os jovens pode 
ser interminável, mas quero identificar dez 
áreas que o professor de religião, ou pelo 
menos os responsáveis pela vida religiosa 
da escola, devem ter em vista para aumen-
tar o compromisso dos alunos com Deus.

Nosso estudo Valuegenesis de alunos 
adventistas em escolas denominacionais 
identificou algumas áreas como particu-
larmente importantes e revelou importante 
correlação entre fé madura e compromisso 
com a igreja. E sugere que podemos fazer 
algumas coisas para intensificar o compro-
misso de nossos alunos com Deus e com 
a igreja:

1. Encorajar seu compromisso com a 
religião pessoal através de reflexões partil-
hadas, adoração e oração pela comunidade 
de alunos e professores – em essência, 
criar uma “igreja” para eles diariamente. 

2. Planejar semanas de oração e encora-
jar os alunos a participarem das atividades 
espirituais.

3. Criar um clima rico em depoimentos 
pessoais e testemunhos por seus professo-
res e amigos, ajudando-os a desenvolver o 
próprio testemunho da graça de Deus.

4. Certificar-se de que um relaciona-
mento pessoal e amoroso com Jesus é 
exemplificado na vida de adultos atencio-
sos. 

5. Ajudá-los a compreenderem a 
orientação, sabedoria e direção de Deus na 
própria vida, bem como Sua disciplina, co-
rreção e perdão quando cometerem algum 
erro ao desenvolverem uma firme conduta 
e o desejo de crescimento pessoal. 

6. Dar-lhes um conhecimento útil dos 
divinos princípios de vida, de modo que 
compreendam as questões práticas que 
governam a vida e tenham sabedoria para 
lidar com as situações complexas da vida e 
aplicar as novas atitudes acerca de Deus.

7. Ajudá-los a aprender como a força de 
Deus os ajuda a enfrentar tempos difíceis.

8. Dar-lhes um senso de propósito e 
de valor pessoal ao saber que Deus os fez 

o próximo passo lógico para o professor 
de religião é mudar para o alvo mais difícil 
– a reação. O teste do ensino criativo é 
ajudar os alunos a se comprometerem e 
colocarem em prática essa nova atitude.

Veja, nenhuma verdade religiosa é real-
mente aprendida a menos que faça alguma 
diferença na vida da pessoa. Ensinar a 
pessoa a comprometer-se com uma atitude 
era o propósito do ministério de Jesus 
– não apenas partilhar informação sobre 

Deus, ou esclarecer Suas exigências, mas 
fazer diferença na vida de Seus ouvintes. 
E deve ter funcionado, pois em 300 curtos 
anos, o civilizado mundo ocidental foi 
povoado com uma próspera comunidade 
cristã e uma igreja crescente e ativa. Por 
isso, perguntas como: “Que diferença 
essa atitude causará?” “Que problemas os 
membros da classe enfrentarão se expre-
ssarem essa nova atitude em alguma área 
da própria vida?” “Que tentações lhes 
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singulares, os ama incondicionalmente e 
deseja estar envolvido em suas escolhas 
diárias. 

9. Incentivar o desenvolvimento de um 
caráter sólido, tornando-se acessível ao 
poder do Espírito Santo. 

10. Promover louvor e gratidão, firme 
conduta e desejo de compromisso com o 
crescimento pessoal.

Todos esses elementos podem ser 
produtos de um ministério de múltiplas 
facetas da parte dos professores de religião 
nas escolas adventistas.

O desafio do ensino de Bíblia
O que torna o ensino de Bíblia singular 

é seu enfoque duplo: conhecimento e espi-
ritualidade. A religião nos oferece dicas a 
respeito da organização do reino de Deus, 
mas a vida religiosa envolve interesse pelo 
coração, intelecto e ações das pessoas 
que se comprometem com o propósito e 
missão de Deus. Essa é a razão por que 
é muito importante reconhecer que nem 
todos estão preparados ou mesmo dotados 
o suficiente para cumprir essa vocação. 
Só porque alguém em sua escola parece 
“religioso”ou “espiritual” ou parece ter 
particular interesse em orar ou servir pode 
não fazer dele o melhor candidato para 
preencher as funções deste importante 
cargo. Escolas com orçamento reduzido 
freqüentemente tomam o caminho mais 
fácil para resolver essa questão e pedem 
a alguém que parece ser “religioso” para 
ensinar Bíblia, mas o resultado geralmente 
reflete a falha em reconhecer a habilidade 
necessária para comunicar fiel e claramen-
te tanto o conhecimento da Bíblia como a 
intenção da mensagem de Jesus.

Como em outras disciplinas, o ensino 
de Bíblia é uma profissão, no fato de que 
tem um conteúdo distinto para o estudante 
dominar. Na Idade Média, teologia era 
considerada a “rainha das ciências”, e 
muitos iniciavam sua carreira acadêmica 
dominando primeiro essa área de estudo, 
antes de estudar direito, medicina, ou 
ingressar na política. O ramo de estudos 
religiosos tem disciplinas: estudos do 
Antigo e do Novo Testamentos, geralmen-
te denominado estudo da Bíblia; ética, 
psicologia da religião, religião comparati-
va, sociologia da religião, teologia – tanto 
bíblica como sistemática – apenas para 
mencionar algumas. Meticulosa compre-
ensão da área de “conteúdo” ou “conheci-
mento” de qualquer disciplina é essencial 
para dominá-la. 

Você permitiria que uma pessoa 
formada em comunicação lecionasse 
contabilidade? Ou permitiria que uma 
pessoa que fala apenas japonês, lecionasse 
inglês como segunda língua? Certamente 
não. Da mesma forma, profissionais bem 
preparados, talentosos na área de ensino 
e hábeis conhecedores das Escrituras e 
do pensamento teológico são as melhores 
escolhas para ensinar temas religiosos 
aos seus alunos. Quando isso se associar 
à religiosidade pessoal e compreensão da 
formação espiritual e da fé, você terá uma 
combinação ideal que será de benefício 
para nossos jovens.

Essa é a razão por que é essencial que 
as escolas empreguem professores de 
Bíblia com o devido preparo e que esses 
professores se conservem atualizados, 
participando de organizações profissionais 
e lendo revistas da sua área. O ensino de 
religião é uma área de estudo em cons-
tante expansão porque à medida que se 
tornam disponíveis novas pesquisas sobre 
a psicologia do aprendizado e do desen-
volvimento da fé, elas podem ser aplicadas 
ao estudo e prática da religião e adaptadas 
às necessidades dos alunos, resultando em 
melhor aprendizado e compromisso pes-
soal. Um profissional preparado se mante-
rá a par dessas mudanças, desenvolvendo 
métodos novos e criativos de adpatar o 
currículo para satisfazer os desafios que 
surgem. O professor de Bíblia profissional 

procurará maneiras de utilizar a exegese 
para levar os alunos à conversão, compro-
misso e crescente vida religiosa.

Os administradores devem reconhe-
cer que o ministério do ensino de Bíblia 
requer mais do que empregar uma pessoa 
dedicada que se apresenta na classe pon-
tualmente com um plano de aula abran-
gente que cobre o tema do dia. De maneira 
ideal, o professor de Bíblia torna-se pastor, 
amigo, mentor, guia e modelo do amor que 
Jesus partilhou com Seus discípulos ao 
prepará-los para o reino.

V. Bailey Gillespie, 
Ph.D., é professor de 
Teologia e Personalida-
de Cristã, e Diretor do 
John Hancock Center 
for Youth and Family 
Ministry, na Faculdade 
de Religião da La Sierra 
University, em Riverside, 
Califórnia, E.U.A. 
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Você não pode confi ar em um se-
quer”, declarou um colega veterano. 
Isso foi 30 anos atrás. Eu estava 
no meu terceiro ano de ensino. 
O corpo docente de nossa escola 

estava debatendo sobre a falta de honesti-
dade observada entre os alunos. Eu lidava 
com alunos de 7ª e 8ª séries – geralmente 
considerados os mais indignos de confi ança 
de toda a turma.

Como principiante na profi ssão de 
educador, eu olhava para os professores 
mais velhos com um respeito quase reve-
rente. Mas aquele comentário feito por um 
colega bem mais experiente ofendeu minha 
confi ança natural nos meus alunos. Fiquei 
imaginando se eu estaria sendo muito ingê-
nuo e crédulo.

“Se pudéssemos desenvolver um teste 
de integridade e aplicá-lo nos alunos de 
modo que tivéssemos a garantia de que eles 
não sabiam que estávamos testando sua 
honestidade, descobriríamos que pratica-
mente todos eles ‘colariam’ – se achassem 
que fi cariam impunes”, continuou meu 
colega pessimista. “Mas, na realidade, 
vocês não querem saber da verdade.” Este 
último comentário não foi dirigido a mim 
diretamente, mas aos professores em geral, 

reconhecendo que na realidade era muito 
mais confortável acreditar que basicamente 
a maioria dos nossos alunos era honesta. 
Sendo que a honestidade se enquadra no 
âmbito afetivo, como poderia alguém des-
envolver um teste para avaliá-la? 

Durante as poucas semanas que se 
seguiram, aquele debate continuou a me in-
quietar. Devia haver um meio de descobrir 
se os alunos eram honestos. Mas, talvez, 
como aquele professor veterano dissera, na 
realidade eu não queria saber. No entanto, 
uma estratégia começou a se desenvolver 
em minha mente. 

Embora não fosse verdadeiramente 
científi co, meu teste me daria pelo menos 
alguma indicação. Eu aplicaria o teste, faria 
cópias dele já respondido e depois pediria 
que os próprios alunos avaliassem seu 
trabalho. Era tão simples que fi quei imagi-
nando por que será que ninguém pensara 
nisso antes (isso ocorreu na época em que 
surgiram as máquinas de fax,  precursora da 
copiadora). Se na avaliação eles mudassem 
suas respostas, eu saberia!

O “teste de honestidade” original
Sem partilhar meus planos com nin-

guém, preparei um simples teste de 

David R. Streifl ing

Podemos Confi ar 
em Nossos 

Alunos?
“Você não pode 
confi ar em um 
sequer”, declarou 
um colega 
veterano.
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matemática com 20 questões de múltipla 
escolha. Propositalmente incluí questões 
cujo nível de dificuldade variava até o fim 
do ensino médio para ter certeza de que 
nenhum aluno fosse capaz de conseguir 
a nota máxima. O grupo que serviria de 
base consistia da minha classe inteira – 14 
alunos. Dentre o grupo havia vários que eu 
imaginava me desapontariam. 

No dia predeterminado, escolhi o 
período normal da aula de mate-
mática, pouco antes da hora do 
intervalo matutino, para aplicar 
meu “instrumento de pesquisa”. 

Salientei a importância de cada um fazer 
o seu melhor. Declarei que esta era uma 
avaliação muito significativa, estabelecendo 
assim elevada expectativa de desempenho. 
Avisei-os também de que algumas das 
questões talvez fossem difíceis demais e 
que eu não esperava que ninguém respon-
desse todas elas corretamente. Eles foram 
instruídos a escrever as respostas a lápis de 

modo que fosse fácil apagar se precisassem 
corrigir alguma resposta (e embora eu não 
dissesse, seria também mais fácil fazer 
alterações mais tarde). 

Estabeleci um limite de tempo e o teste 
foi iniciado. Como de costume, durante o 
teste fiquei caminhando de um lado a outro 
nos corredores apertados entre as carteiras. 
Após o teste, os alunos saíram para o inter-
valo e eu fiz cópias das folhas de respostas. 
Depois do intervalo, devolvi aos alunos as 
folhas originais e pedi que cuidadosamente 
fizessem a avaliação à medida que eu lesse 
as respostas corretas. Então eles deveriam 
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atribuir a nota baseando-se nos possíveis 
20 pontos. Durante todo o processo de 
avaliação permaneci na minha escrivaninha 
na frente da classe, permitindo-lhes ampla 
oportunidade de alterarem suas respostas, 
com bem pouca probabilidade de serem 
detectados. Ninguém tinha qualquer motivo 
para suspeitar da existência das recentes 
fotocópias. Sendo que na minha classe a 
auto-avaliação era uma tarefa normal, roti-
neira, o fato não suscitou dúvidas. Naquela 
noite, meticulosamente comparei a folha 
original auto-avaliada com as fotocópias. 
Qualquer alteração durante o processo de 
avaliação e atribuição da nota teria apoiado 
a desconfiança do meu cínico colega sobre 
a integridade dos alunos. 

Imagine meu alívio e entusiasmo quando 
descobri que nenhuma resposta havia sido 
alterada pelos meus alunos. Isso ocorreu 
apesar da extrema pressão para se desem-
penharem bem em um teste que provavel-
mente era injusto por ser difícil demais; e a 
despeito da ampla oportunidade de “frau-
dar”. Com orgulho, no dia seguinte, anun-
ciei aos alunos que todos haviam tirado a 
nota máxima – 100 por cento! Em resposta 
ao espanto dos alunos, depois expliquei que 
aquele não fôra, de modo algum, um teste 
de matemática, mas de honestidade. Eles 
tinham confirmado minha fé nos alunos. 
Acredito que funcionou a dinâmica descrita 
no seguinte comentário de Ellen White: 
“Leve os jovens a sentir que eles merecem 
confiança, e poucos haverá que não procu-
rarão mostrar-se dignos dessa confiança.” 
– Educação, p. 290.

Isso, porém, aconteceu 30 anos atrás. 
Meu grupo de estudo vinha de uma comu-
nidade adventista do sétimo dia bem orga-
nizada, de famílias acima da média. Será 
que os tempos mudaram tanto que nossos 
jovens atualmente sejam cada vez mais 
pressionados a obedecer e ter êxito, a ponto 
de até as boas famílias adventistas estarem 
aceitando um padrão mais baixo de morali-
dade? Por isso, recentemente empreendi um 
estudo semelhante, usando como base um 
grupo bem maior. Estes também eram meus 
alunos em uma escola adventista do sétimo 
dia; mas em cultura e ambiente geográficos 
diferentes, quase do outro lado do mundo. 

Antes, porém, de apresentar o resultado 
deste estudo mais recente, eu gostaria de 
relatar dois incidentes da minha experiência 
na sala de aula durante os anos interme-
diários. O primeiro ilustra a importância 
de estar certo dos fatos – algumas vezes 
aceitando mesmo a palavra de um aluno 
de preferência à certeza da própria cons-
ciência. E o segundo sugere que, às vezes, 
é melhor deixar um determinado problema 

sem resolver do que arriscar punir um aluno 
inocente – deixando certas coisas nas mãos 
de um Deus onisciente.

Não acreditando em nós mesmos
Era uma tarde ensolarada de inverno em 

minha classe no Canadá. Em pequenos gru-
pos, meus alunos se empenhavam em um 
projeto de estudos sociais no perímetro da 
sala de aula. Eu estava sentado à minha es-
crivaninha colocando em dia as avaliações. 
Ao levantar os olhos do meu trabalho, o 
rosto de Beto*, aluno de 6ª série, em semi-
silhueta contra o vidro escuro da janela, 
chamou minha atenção. Mesmo com a luz 
por trás dele, eu percebia perfeitamente que 
ele estava falando. E ouvi algumas palavras 
proibidas, de bem poucas letras. 

– Beto – eu disse com um suspiro, 
tentando não parecer muito surpreso nem 
desapontado. Ora, Beto era de uma família 
adventista altamente respeitada. O pai dele 
era um negociante muito trabalhador e a 
mãe uma bem-sucedida dona de casa. O 
apoio que prestavam à escola era exemplar. 
Para eles era um sacrifício manter Beto e 
sua irmãzinha na escola adventista. Tanto 
o pai como a mãe tinham elevadas expec-
tativas para seus filhos. Eu sabia que eles 
ficariam tão desapontados quanto eu ao 
ouvirem esse tipo de linguagem da boca 
de seu filho, e eu jamais o ouvira dizer pala-
vras semelhantes. 

– Beto, venha aqui. 
Ele obedeceu prontamente. Calmamente 

eu perguntei: 
– O que foi que eu ouvi você dizer?
Seu semblante parecia confuso.
– Professor, eu estava simplesmente 

fazendo minha tarefa. Estávamos falando 
sobre nosso projeto. ... Por quê? O que o 
senhor acha que eu disse?

– Por favor, Beto. Você sabe muito bem 
o que você disse. (Eu não queria “sujar” 
minha boca repetindo o que ouvira.)

– Professor – ele insistiu – eu não disse 
nada de mau. 

E agora parecia que ele estava acrescen-
tando uma mentira ao seu delito. Por qual-
quer razão, eu queria acreditar nele porque 
ele era geralmente bem comportado. Para 
facilitar-lhe a situação, decidi sair da classe 
com ele e ir a um lugar relativamente priva-
do – a salinha de entrada (não tínhamos um 
escritório na escola). Mas quanto mais eu 
o pressionava, mais angustiado ele ficava e 
o tempo todo insistindo em que não dissera 
nada impróprio.

A situação estava ficando terrível. Eu já 
estava com vontade de chorar também. Eu 
amava aquele garoto e não podia permitir 
que ele desenvolvesse o traço da desones-
tidade. Mas eu estava certo de que tinha a 
evidência. Talvez  eu devesse simplesmente 
puni-lo, acalmar a tensão, e continuar com 
a aula. Eu sabia que os pais dele aceitariam 
meu testemunho do que eu havia visto e 
ouvido, e sabia também que a punição de 
Beto em casa seria muito mais eficiente do 
que qualquer que ele recebesse na escola.

De repente me encontrei fazendo 
algo que eu jamais imaginara an-
tes. Colocando a mão no ombro do 
garoto que soluçava, eu disse: 

– Beto, vamos fazer o seguinte 
– ele ouvia atentamente. – Vou preferir 
acreditar em você desta vez. Como eu ja-
mais soube que você dissesse uma mentira, 
vou ignorar a certeza da minha consciência. 
Vamos voltar para a sala de aula e conti-
nuar como se nada tivesse acontecido. Mas 
estarei orando para que Deus me dê alguma 
evidência de que tomei a decisão correta.

Ele pareceu imensamente aliviado. E nas 
semanas que se seguiram, continuou sendo 
um aluno exemplar. Orei a esse respeito por 
algum tempo e já havia quase me esquecido 
do ocorrido. Então, um dia, cinco ou seis 
semanas depois, aconteceu como se Deus 
estivesse me oferecendo uma “reprodução 
instantânea” atrasada. Era mais ou menos a 
mesma hora do dia, com a mesma clarida-
de, os mesmos alunos separados em grupos 
em torno das mesmas mesas trabalhando 
em um projeto de estudos sociais. Outra 
vez, olhando da minha mesa, vi a boca de 
Beto se movendo. Ouvi as mesmas palavras 
que ouvira na ocasião anterior. Chamei-o 
imediatamente à minha mesa.

– Beto, você se lembra de quando lhe 
falei sobre palavras impróprias, um mês 
ou dois atrás? Lembra-se que prometi que 
pediria a Deus uma evidência? Agora eu a 
tenho. O que foi mesmo que você acabou 
de dizer?

Novamente ele se demonstrou espan-
tado, quase sem compreender. Então, 
compreendendo a seriedade da situação, ele * Os nomes usados neste artigo são fictícios.

Imagine meu alívio e entusiasmo 

quando descobri que nenhuma 

resposta havia sido alterada pelos 

meus alunos.
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Todos os alunos possuíam uma borracha 
daquelas, e mesmo assim, ela poderia ter 
sido “emprestada” para aquele fim. Eu não 
tinha certeza. Contudo, baseado em minha 
experiência anterior e na avaliação geral do 
caráter, podia deduzir qual dos dois tinha 
mais probabilidade de fazer tal coisa. (Os 
professores costumam ser bons nisso – con-
hecido como “julgamento antecipado”.) 

De acordo com meu “julgamento 
antecipado” profissional, Jonathan* era, 
evidentemente, o mais provável suspeito. 
Embora fosse filho de um de nossos pasto-
res locais, Jonathan havia sido adotado por 
esta família com seis anos de idade. Suas 
notas eram apenas o suficiente para passar e 
ele freqüentemente se metia em problemas 
de diversas maneiras. Tiago* era diferente. 
Seu pai servia no Conselho da escola. Sua 
mãe era promotora da educação cristã na 
igreja local. Ele era admirado por seus co-
legas de classe. Com freqüência desempen-
hava papel de liderança entre os alunos e 
geralmente conseguia não se envolver com 
os problemas. As notas de Tiago eram altas 
e as reuniões de pais e mestres geralmente 
se tornavam uma celebração do seu êxito. 

Mas antes da disposição final do caso, eu 
queria que o ofensor admitisse sua culpa. 
Assim sendo, para confirmar minha supo-
sição, perguntei:

– Quem jogou aquela borracha?
Ambos responderam:
– Não fui eu. 
Então perguntei a cada um individual-

mente:
– Foi você que jogou aquela borracha?

Novamente, os dois negaram e se recusa-
ram a acusar o outro.

Eu não estava conseguindo nada. Era o 
caso clássico no qual uma pessoa estava 
mentindo e a outra falando a verdade, mas 
não havia como distinguir quem era quem. 
Analisei minhas opções. Eu poderia detê-
los todos os dias ao meio-dia até que um 
deles confessasse a culpa. Mas sob esse 
tipo de pressão, como eu poderia ter certeza 
de que o inocente não cederia primeiro, 
dizendo uma mentira só para resolver o 
problema? De qualquer modo, por que 
deveria o inocente ficar detido? Finalmente 
contei-lhes a história do Beto, reconhecen-
do que eu não era onisciente, garantindo-
lhes que preferia continuar confiando em 
ambos e pedindo a Deus que a Seu próprio 
tempo me fornecesse a evidência de que 
eu precisava. Dentro de pouco tempo me 
esqueci do ocorrido, mas Deus não Se 
esqueceu.

Anos mais tarde, um desses alunos, 
então terminando o ensino médio, 
estava participando de uma banda 
e equipe de acrobacias. Eu trabal-
hava em outra associação a mais de 

mil e quinhentos quilômetros de distância. 
O passeio da classe na primavera levou 
aquele grupo até a área onde eu morava. 
A apresentação do grupo no sábado à 
noite foi fantástica! Fiquei pessoalmente 
muito orgulhoso pelo fato de ter ajudado 
a impulsionar aquele aluno em particular 
rumo ao êxito musical. E a lembrança do 
desagradável episódio anterior nem passou 

implorou:
– Professor, por favor, o que o senhor 

acha que eu disse?
Relutantemente pronunciei as curtas 

palavras que eu ouvira. Então, para minha 
surpresa, de outra parte da sala um voluntá-
rio respondeu:

– Ah, foi isso, professor? Fui eu quem 
falou! 

Era Ruy*, um aluno da 8ª série, cujo 
pai, um pescador, não era cristão prati-
cante. Ruy havia aprendido muito daquele 
vocabulário enquanto pescava com o pai. 
Eu lhe agradeci, elogiei-o pela coragem 
de “admitir”, e silenciosamente agradeci a 
Deus por ter preferido acreditar em Beto na 
ocasião anterior. 

Voltando o pensamento ao passado, 
aparentemente alguma combinação casual 
da acústica, da iluminação incomum e 
das atividades dos diferentes alunos havia 
criado uma situação que enganou minha 
consciência – duas vezes. Mas estremeço 
só em pensar nas possíveis conseqüências 
na vida de Beto se eu tivesse persistido 
na minha atitude inicial, crendo no que 
eu ouvira e recusando ser guiado por um 
“sexto sentido”.

Os professores não são 
oniscientes

Vários anos depois, em outra província 
canadense, dois dos meus maiores alunos 
de 7a e 8ª séries foram detidos após as aulas 
por alguma infração secundária. Logo foi 
determinado que cada um deveria escrever 
50 linhas. (Neste artigo não é meu objetivo 
debater o mérito de qualquer forma especí-
fica de disciplina.) Ao voltar-me para a lo-
usa para escrever a frase que eles deveriam 
copiar, senti alguma coisa passar zumbindo 
perto do meu ouvido esquerdo. Aquilo cho-
cou-se contra a lousa e caiu no chão. Era 
uma borracha cor-de-rosa. Instintivamente, 
olhei para a porta da sala, verifiquei um 
lado e outro do corredor e depois as janelas. 
Percebi que as telas das janelas estavam 
todas no lugar e nenhum outro aluno se 
achava por perto. O ofensor tinha de ser um 
dos dois garotos que ficaram na sala. Mas 
qual dos dois eu não era capaz de determi-
nar. O “projetil” viera e se fôra tão rápido 
que não tive tempo para calcular ângulos. 

Recentemente empreendi um estudo 

semelhante, usando como base um 

grupo bem maior.
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pela minha mente. Quando finalmente me 
dirigi ao estacionamento, não percebi que 
alguém me acompanhava até que ouvi uma 
voz atrás de mim.

– Professor Streifling? 
Era aquele meu ex-aluno.
– Sim. Que prazer vê-lo novamente. Seu 

grupo foi fantástico hoje à noite!
– Professor, eu preciso conversar com o 

senhor.
– Pode ser aqui mesmo?
– Sim. Professor Streifling, o senhor se 

lembra daquele incidente, de quando eu 
estava na 7ª série...? – Lentamente, com a 
ajuda dele consegui me recordar. – Bem, 
professor, eu quero lhe dizer que fui eu 
quem mentiu naquele dia...”

Aqui estava ele, anos depois, querendo 
endireitar as coisas e pedindo-me perdão. O 
Espírito Santo não Se esquecera, embora eu 
me esquecesse!

Olhei-o diretamente nos olhos e respon-
di:

– Muito bem, jovem. Eu me orgulho de 
você. Havia me esquecido completamente 
do incidente do ensino fundamental. O que 
você acaba de fazer não é fácil de se fazer. 
É sinal de amadurecimento cristão. Quero 
que saiba que em meu livro, nesta noite, seu 
conceito subiu tremendamente!

Meu coração se alegra ao relembrar 
aquele incidente passado e perceber que 
quando nós não temos certeza, Deus pode 
nos dar a certeza. Se eu tivesse tentado usar 
meu limitado juízo humano, um professor 
e dois alunos teriam saído ofendidos, pois o 
jovem que me procurou no estacionamento 
não era Jonathan, era Tiago!

Resultado do recente  
“teste de honestidade”

Agora vamos ao resultado daquele “teste 
de honestidade” mais recente. O processo 
foi praticamente idêntico ao teste de 30 
anos atrás, exceto que, como eles não eram 
meus próprios alunos (agora leciono em 
nível universitário), tive de conseguir a co-
laboração dos professores da classe. Duas 
classes participaram. Nas duas, os alunos 
freqüentemente corrigiam e atribuíam notas 
ao próprio trabalho, à semelhança dos meus 
alunos 30 anos antes. Eles não tinham 
motivos para suspeitar que suas respostas 
estariam sendo registradas. Dos 49 alunos 
de 7ª e 8ª séries participantes deste grupo, 
48 não mudaram nenhuma de suas respos-
tas incorretas para melhorar a própria nota. 
Infelizmente, um mudou: mas apenas um!

Considerando o tamanho do segundo 
grupo de participantes do teste, não houve 
realmente diferença significativa entre o 
resultado de 30 anos atrás e o do presente. 

Implicações
As histórias de Beto, e de Jonathan e 

Tiago são apenas dois incidentes escolhidos 
dentre meus 17 anos de ensino fundamen-
tal e médio. Essas histórias constituem a 
exceção, não a regra. Em sua maior parte, 
minha experiência comprovou que ao lidar 
com alunos, os professores precisam con-
tinuar sendo vigilantes, sempre “prudentes 
como as serpentes e símplices como as 
pombas”. (Mat. 10:16.) Precisarão também 
continuar sendo amáveis e compassivos 
acerca das idiossincrasias da meninice. Não 
estamos aqui falando de um novo méto-
do para controlar a classe ou as questões 
disciplinares. Quero encorajar meus colegas 
professores a se animarem – continuarem 
confiando em Deus e nos alunos que Ele 
confiou ao nosso cuidado.

Essas histórias também demonstram 
que às vezes nos encontramos em 
situações em que não temos outra 
escolha senão confiar em nossos alu-
nos, pois Deus é o único que conhece 

toda a verdade! No entanto, como profes-
sores, freqüentemente achamos que temos 
de saber as respostas para tudo, para que 
possamos tratar dos problemas de disciplina 
com prontidão e justiça. Como resultado, 
tomamos decisões baseadas em evidências 
parciais e errôneas. Conseqüentemente, 
quantas vezes temos todos concluído que 
não podemos confiar nos alunos e nos pro-
pomos a encerrar o caso prematuramente?

Eu mencionei apenas duas histórias de 
“êxito”, mas quantos “fracassos” ocorreram 
no decorrer dos anos, só Deus sabe! Uni-

camente quando mantemos contato com o 
Infinito, momento a momento, podemos ter 
certeza de que cometeremos menos erros. 
Esse é o verdadeiro desafio.

Podemos confiar em nossos alunos? A 
confiança é tanto uma atitude como uma 
escolha. Às vezes, quando escolhemos con-
fiar nos alunos, eles se aproveitam de nós, 
nos causam embaraço e nos fazem parecer 
incompetentes. Mas quais são as prováveis 
conseqüências de não confiarmos neles? 

Creio que a questão real é: Podemos 
aventurar-nos a não confiar em nossos 
alunos? A alternativa está carregada demais 
de probabilidade de conseqüências trági-
cas. Que diremos quando comparecermos 
diante do Juiz Eterno que vê claramente as 
ligações entre a causa e o efeito? Escolhen-
do não confiar, perdemos muito e ganha-
mos pouco. Mas talvez a melhor razão para 
manter uma atitude de confiança esteja 
resumida na citação de Ellen White que 
mencionamos anteriormente. Eis o parágra-
fo na íntegra:

“O educador prudente, ao tratar com 
seus discípulos, procurará promover a con-
fiança e fortalecer o sentimento de honra. 
As crianças e jovens são beneficiados se se 
deposita neles confiança. Muitos, mesmo 
dentre os pequeninos, têm um elevado 
senso de honra; todos desejam ser tratados 
com confiança e respeito, e eles têm direito 
a isto. Deve-se ter cuidado de que eles não 
pressintam não poderem sair ou entrar 
sem ser vigiados. A suspeita desmoraliza, 
produzindo os mesmos males que procura 
evitar. Ao invés de vigiar continuamente, 
como se estivessem a suspeitar mal, os pro-
fessores que se acham em contato com seus 
discípulos discernirão a operação da mente 
irrequieta, e porão em atividade influências 
que contrabalançarão o mal. Leve os jovens 
a sentir que eles merecem confiança, e 
poucos haverá que não procurarão mostrar-
se dignos dessa confiança.” – Educação, 
págs. 289 e 290.

Dr. David R. 
Streifling serviu 17 anos 
lecionando no ensino 
fundamental e médio, e 
outros 15 em supervisão 
acadêmica e ensino em 
nível universitário. Seu 
artigo, “Instalações Edu-
cacionais Ensinam!”, foi 
publicado na Revista da 
Educação Adventista No. 
19 a fins do 2004. O Dr. 
Streifling escreve de Lacombe, Alberta, Canadá.
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No ambiente escolar, o vínculo entre 
alunos e professores é importante para o 
êxito do programa, mas, como fi cou evi-
dente no encontro do pai de Chelsie com 
a Srta. Garland, a interação entre profes-
sores e pais é muito importante também. 
O vínculo entre professores, alunos e pais 
cria uma equipe vitoriosa que benefi cia 
não apenas as pessoas envolvidas, mas 
também a própria escola. 

Trabalhando por alvos recíprocos
Para desenvolver uma equipe vito-

riosa, nossas escolas precisam solicitar 
cooperação de todas as frentes, a fi m de 
que todos – inclusive os pais – trabal-
hem juntos para atingir alvos recíprocos. 
Em uma escola cristã, o vínculo entre 
professores, pais e alunos é desenvolvido 
com base em um interesse compartilhado 
e recíproco: o êxito do aluno no presente 
e no futuro. 

A palavra vínculo signifi ca “relaciona-
mento íntimo e emocionalmente impor-
tante”.2 No ambiente escolar, o vínculo 
envolve um sentimento de congeniali-
dade. Todos os envolvidos expressam 
aceitação, cordialidade e interesse. Cada 
componente do vínculo triplo – professor, 
aluno, pai – contribui de modo diferente.

Quais são os elementos essenciais 

para formar esse vínculo? No contexto da 
escola, o vínculo se desenvolve com base 
em relacionamento, interação e partilha. 
O professor geralmente se relaciona pri-
meiro com o aluno, e depois com os pais. 
Às vezes, isso requer esforço porque al-
guns alunos ou pais são de difícil relacio-
namento. Uma forma de os professores 
superarem essa difi culdade e começarem 
bem cedo a relacionar-se é desenvol-
vendo em si mesmos as qualidades que 
apreciam em outros3 e se esforçando por 
destacar o melhor em cada novo aluno e 
em seus pais.

A interação no vínculo triplo requer 
que o professor explore e expanda suas 
habilidades interpessoais. Isso signifi ca 
comunicar-se com os pais por meio de 
palavras e atos positivos, e de um profun-
do senso de consideração pelo aluno. Ao 
concentrar-se nesse aspecto, o professor 
geralmente conquistará tanto os pais 
como o aluno.

Embora a partilha seja como uma rua 
de duas mãos, o professor não precisa es-
perar até que os pais se ofereçam volun-
tariamente ou demonstrem sua apreciação 
pela escola enviando-lhe guloseimas ou 
oferecendo-se para ornamentar o qua-
dro mural. O professor pode partilhar 
opiniões sobre como ajudar o aluno 

Vínculo: 
Relacionamento Entre 
Professores, Alunos e Pais

Judith P. Nembhard

O vínculo entre professores, alunos 

e pais cria uma equipe vitoriosa que 

benefi cia não apenas as pessoas 

envolvidas, mas também a própria 

escola.

A 
Srta. Garland antecipava com re-
ceio sua última entrevista do dia. 
Um pai, em particular, nunca 
 cooperava com as sugestões dela 
  e sempre reagia irritada e defen-

sivamente. Ela podia perceber a atitude 
dele sendo repetida pela fi lha de sete 
anos.

“A professora orou pedindo orientação 
divina. O pai de Chelsie chegou. De ime-
diato, desabafou emoções de um coração 
oprimido. Sua esposa falecera de câncer 
um ano antes. Sem familiares naquela 
região, estava tentando criar Chelsie da 
melhor maneira que podia. Deus impres-
sionou a Srta. Garland e lhe concedeu um 
coração meigo e pronto a ouvir. Um vín-
culo se formou enquanto professora e pai 
concordaram em trabalhar juntos visando 
um alvo recíproco: Chelsie.”1 
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Vínculo: 
Relacionamento Entre 
Professores, Alunos e Pais

a completar suas tarefas escolares ou 
desenvolver mais capacidade de concen-
tração. Ele pode ainda oferecer aos pais 
um livro ou artigo importante sobre um 
problema que o aluno esteja enfrentando. 
O professor pode também convidar um 
dos pais para ajudar a supervisionar um 
passeio de classe, falar sobre sua carrei-
ra profi ssional, ou ensinar alguma arte 
manual. A maioria dos pais se entusiasma 
diante de semelhantes gestos.

Ideais no desenvolvimento 
do vínculo

Com respeito ao relacionamento entre 
professores, pais e alunos existem seis 
ideais baseados nos três pontos funda-
mentais de ligação, iniciação e partil-
ha: (1) conseguir que os pais apóiem o 
programa da escola; (2) gerar amor e 
aceitação; (3) demonstrar fé; (4) criar um 
senso de pertencer ao grupo; (5) promo-
ver inclusão; (6) promover entusiasmo. 
Esses ideais estão ao alcance de todo pro-
fessor e ele pode servir como catalizador 
para solidifi car o vínculo, o qual promove 
um bem maior – o bem da escola. 

O primeiro ideal é conseguir que os 
pais apóiem todo o programa. Os pais 
querem ouvir que o ambiente escolar é 
bom para seus fi lhos. Oferecer educação 
adventista de boa qualidade signifi ca 
mais do que dar aulas de Bíblia, designar 
períodos para culto e usar livros didáticos 
que enaltecem o Criacionismo. Tem a ver 
com a harmonia predominante no campus 
– sua espiritualidade, conduta geral dos 
professores e sua infl uência positiva so-
bre os alunos. Os pais precisam sentir-se 
confortáveis com os valores exemplifi -
cados pelos professores, administradores 
e pessoal da escola. Quando, depois de 
conversar com o professor de seu fi lho, 
um pai é movido a dizer: “Esta é uma 
boa escola”, ele na realidade quer dizer: 
“Percebo que este é um lugar saudável, 
no qual meu fi lho se desenvolverá e se 
tornará bom cidadão e dedicado cristão.” 
Embora a escola seja forte academica-
mente, se fracassar na prova do ambiente, 
provavelmente não conseguirá o apoio 
dos pais.

Amor e aceitação
O segundo ideal do vínculo é certifi -

car-se de que tanto pais como alunos se 
sentem amados e aceitos. Os pais podem 
perceber quando seus fi lhos são ama-
dos na escola. Certa mãe se queixou à 
diretora de que a professora de sua fi lha 
ignorara uma saudação calorosa de uma 
das alunas. Em mais de uma ocasião, 

a criança tentara abraçar a professora, 
mas a professora a repelira. Às vezes, as 
coisas não são como parecem, mas neste 
caso, a percepção da mãe fôra correta. 

Os professores não devem demonstrar 
favoritismo fundamentado na aparên-
cia exterior ou nível sócio-econômico. 
Num encontro de departamentais, certo 
professor apresentou algumas sugestões 
para se “conseguir melhor qualidade de 
alunos” na escola. Obviamente, ele estava 
insatisfeito com a “qualidade” de alguns 
dos que já estavam na escola, embora não 
estivessem criando nenhum problema. 
Eles simplesmente não eram do “nível so-
cial apropriado”. Os professores precisam 
ser sensíveis às diferenças individuais, 
tratando com cordialidade e respeito 
tanto pais como alunos, a despeito de sua 
origem ou aparência. É responsabilidade 
do professor certifi car-se de que ocorra 
esta parte do processo de vincular-se. 
“[O professor] deve ver em cada aluno a 
obra das mãos de Deus – um candidato às 
honras imortais.”4 

O ideal é que o vínculo se inicie 
quando pais e fi lhos visitam a escola pela 
primeira vez. Se possível, o professor 
que terá aquela criança em sua sala deve 
levar os pais e a criança para visitarem as 
dependências da escola. O professor deve 
mostrar genuíno interesse na criança, 
deve chamar os pais pelo nome e respon-
der às suas perguntas em tom agradável, 
ainda que qualquer deles pareça estar fa-
zendo muitas perguntas desnecessárias. O 
professor deve descrever-lhes o programa 
escolar e se oferecer para ajudá-los em 
tudo que for possível. 

Demonstrar fé
Demonstrar fé é o terceiro ideal essen-

cial para que o vínculo ocorra. Em uma 
escola cristã, a fé em Deus é essencial em 
todas as atividades. Este princípio deve 
ser comunicado diariamente aos pais e 
alunos por meio de palavras e atos. 

Os pais precisam ter fé no professor 
e na qualidade do seu trabalho. Natu-
ralmente, o professor precisa conquistar 
a fé tanto dos pais como dos alunos. 
Ensino competente e boa administração 
da sala de aula ajudarão a desenvolver a 
confi ança dos pais, e isso elevará o nível 
de confi ança do aluno no professor. O 
vínculo assim estabelecido capacitará o 
professor a exercer sobre o aluno uma 
infl uência que excederá em duração o 
tempo que a criança passar na escola. 

O quarto ideal do vínculo, o sentimen-
to de pertencer ao grupo, está relacionado 
à espécie singular de nutrição [religiosa] 
que os professores cristãos podem ofe-
recer e que todo aluno merece. A escola 
cristã deve ser um lugar onde todo aluno 
tenha o senso de pertencer a ele, e onde 
professsores responsivos tomam tempo 
para aprender sobre o êxito, as mágoas 
e os interesses de todos os alunos. Em 
outras palavras, o aluno precisa sentir-se 
amado. Se o aluno se sentir feliz na esco-
la, isso exercerá um efeito positivo sobre 
os pais também.

Inclusão
Quando professores, funcionários da 

escola, alunos e pais consideram a popu-
lação da escola como uma família, isso 
promove a inclusão, o quinto ideal do 
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ma objetiva e amável, a fim de restaurar 
relações cordiais entre pais, alunos e 
pessoal escolar. 

Dividendos de relações públicas
Vínculos positivos entre professores, 

pais e alunos podem resultar em dividen-
dos de relações públicas para a escola. 
Na verdade, o vínculo entre professores, 
alunos e pais pode servir como ferra-
menta no recrutamento de novos alunos. 
Pais satisfeitos têm maior probabilidade 
de contar a outros pais sobre a escola e 
assim aumentar as matrículas. Quando 
críticos da educação cristã, ou da escola 
em si, expressam suas opiniões negativas, 
pode-se contar com pais já vinculados 
para falar em favor da escola. O teste-
munho de um pai sobre um professor, e 
por extensão, sobre a escola e seu êxito 
na transformação do filho – tanto nas 
realizações acadêmicas como na conduta 
– será um poderoso endosso em favor da 
escola. 

O vínculo entre professores, alunos e 
pais resulta em grandes vantagens para 
a escola.  Conforme ilustra o encontro 
mencionado, entre a Srta. Garland e o pai 
de Chelsie, bem pouco tempo e dinhei-
ro são requeridos para alcançar outros 
e incluí-los no círculo de amor que é a 
escola cristã.

Judith P. Nem-
bhard, Ph.D., é 
diretora da Kingsway 
High School [Escola 
Kingsway de Ensino 
Médio] em Kingston, 
Jamaica.
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íntimo do coração do professor.
Diretores gerais, diretores aca-

dêmicos e reitores, certifiquem-se de 
que os professores de Bíblia sejam os 
professores mais eficientes em sua es-
cola. É nossa solene responsabilidade 
educar alunos para a eternidade, e uma 
parte essencial disso é oferecer-lhes 
o conhecimento correto sobre Deus e 
convidá-los a aceitarem Jesus como 
seu Salvador e a caminharem com Ele 
durante toda a vida até a eternidade.  
Sim, todos os professores nas escolas 
adventistas devem estar educando para 
a eternidade. Os professores de Bíblia, 
porém, têm uma responsabilidade 
especial e sagrada nesta área. Não atri-
bua o ensino de Bíblia a qualquer pro-
fessor que esteja disponível naquele 
período. Tenha certeza de que a pessoa 
escolhida esteja inflamada por Jesus e 
treinada para partilhar o evangelho de 
maneira eficaz. Depois, certifique-se 
de que essa pessoa tenha dinheiro para 
adquirir material auxiliar, bem como 
tempo e subsídio para treinamento em 
serviço e treina-
mento avançado.

Dunbar Henri 
é diretor da Takoma 
Academy (instituição de 
ensino médio) em Tako-
ma Park, Maryland, 
E.U.A. Durante 23 anos 
lecionou ensino religio-
so no ensino médio, e 
atualmente é membro 
do conselho editorial 
desta revista.

Editorial
Continuação da página 3.

vínculo, que como resultado, cria coesão 
entre professores, alunos e pais. Qual-
quer coisa que acontecer é vista como 
afetando a família escolar, da qual todos 
fazem parte. Quando um aluno perde um 
parente, por exemplo, o professor dili-
gente deve contatar a família e ajudar os 
outros alunos a mostrarem consideração e 
prestarem apoio. 

A família escolar é uma extensão da 
família de Deus. Todos os pais, todos 
os alunos e todos os professores são 
membros dela. Quando a mensagem da 
inclusão for coerentemente comunicada 
pela escola, ela ajudará a solidificar o 
vínculo entre professores, alunos e pais. 

Entusiasmo
Por fim, é preciso haver entusiasmo, 

sem o qual nenhum empreendimento é 
bem-sucedido. A escola realiza muitos 
empreendimentos arriscados na tentativa 
de manter-se financeiramente equilibrada. 
O professor deve unir-se a ela, trabalhan-
do cordialmente com pais e alunos. Os 
pais jamais devem ouvir um professor 
queixar-se do pesado fardo de participar 
dessas atividades não remuneradas, exer-
cidas fora da sala de aula. Juntos, eles 
podem alcançar metas vantajosas para a 
escola. A interação entre professores e 
pais é preciosa para desenvolver espírito 
de equipe e conseguir apoio para os em-
preendimentos da escola. O entusiasmo é 
contagioso. 

Neste mundo imperfeito, os problemas 
são algo inevitável. Desentendimentos 
podem surgir que ameacem o vínculo en-
tre o lar e a escola. Toda escola encontra 
situações nas quais um pai ou mãe fica 
descontente e culpa algum professor ou 
administrador por um erro que percebeu. 
Quando problemas ocorrem, é importante 
agir rapidamente para resolvê-los de for-

O vínculo entre professores, alunos e pais é um 
triângulo eficaz de relacionamento, interação e 
partilha que beneficia o aluno, os pais e a escola.
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