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Andrea Luxton

Acreditação denominacional: 
importante ou desnecessária?

N
os últimos anos a educação adventista superior tem sofrido mudanças 
drásticas. Os 98 colégios e universidades reconhecidos da igreja salien-
tam a importância que a igreja continua a dar à educação superior.

Muitos desses colégios e universidades são também reconheci-
dos pelo governo, e um número cada vez maior tem sua própria licença. 

Embora essas instituições enfrentem cada vez mais expectativas e regulamen-
tos de suas organizações de reconhecimento, muitas delas são consideradas 
como exemplos de excelência em seu respectivo país. Será que a acreditação ou 
reconhecimento denominacional adventista tem um lugar válido nesse ambiente 
educacional mutatório? Eu acredito que essa nova face da educação adventista dá 
ao processo de acreditação denominacional maior proximidade e importância.

A acreditação denominacional não substitui nem duplica o reconhecimento 
secular. Ela tem um propósito muito específico: buscar do campus respostas para 
as seguintes perguntas: “Esta é uma instituição adventista de boa qualidade? Ela 
representa o melhor que a educação adventista tem a oferecer?” Em outras pala-
vras, será que a instituição encontrou uma forma de buscar a excelência mediante 
um compromisso inequívoco de fé? Está ela engajada em buscar continuamente 
desempenhar sua função singular e positiva dentro da sua comunidade? Nenhuma 
agência de reconhecimento secular faz essas perguntas; se, no entanto, nossas 
instituições não tiverem respostas para as mesmas, a razão física de sua existência 
é duvidosa.

A acreditação denominacional, entretanto, não só verifica se uma insti-
tuição está cumprindo os objetivos denominacionais, mas também fornece um 
processo para ajudar a instituição a alcançar essas metas.

O processo de acreditação denominacional, por exemplo, coloca a singu-
laridade e missão adventista no ponto mais alto da agenda de cada instituição. No 
ambiente acelerado da educação superior, diante de exigências do governo, pres-
sões do dia-a-dia, e desafios de orçamento e matrículas, é fácil para um colégio ou 
universidade tomar por certo a eficiência de seu distinto caráter adventista. A vi-
sita de acreditação exige que a instituição seja mais intencional e reflexiva quanto 
ao êxito em cumprir sua missão. A visita oferece uma excelente oportunidade para 
a administração atrair a atenção do professorado, do pessoal e dos alunos para o 
núcleo de valores operacionais da instituição, bem como sua direção em relação à 
igreja.

A acreditação denominacional também provê um foro para debates entre 
a igreja e seus educadores. Através da história da igreja, tem sempre havido um 
debate animado entre educadores e administradores denominacionais. Embora os 
líderes da igreja queiram certificar-se de que a educação superior apóie totalmente 
a missão da igreja, os educadores precisam lidar com as realidades de alunos que 
forçam os limites, bem como questões de liberdade acadêmica e integridade de 
pesquisas. Essas inquietações não são incompatíveis, mas podem assim parecer 
se não conversarmos juntos. O processo de acreditação adventista provê um foro 
para a instituição e a igreja, e as ajuda a ouvirem melhor uma à outra. 
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Enquanto escrevia o livro In Passion 
for the World: A History of Seventh-
day Adventist Education (Pacifi c 
Press, 2005), duas questões vieram 
à minha mente, repetidas vezes: 

(1) Por que as escolas adventistas atuais 
diferem tão dramaticamente das primeiras 
escolas, e (2) Qual tem sido a natureza das 
mudanças na educação adventista? Expli-
cações aparecem em todos os capítulos 
conforme a organização do livro exigiu, 
mas esse artigo ligará essas idéias com 
comentários adicionais.

Uma das marcas de identifi cação mais 
conhecidas da educação adventista do 
sétimo dia é a declaração, freqüentemente 
citada, que a descreve como um processo 
de três partes que inclui o aspecto men-
tal, físico e espiritual do ser humano. 
Essa marca de referência se ramifi ca do 

conselho de Ellen White em 1872, aos 
educadores adventistas intitulado “Educa-
ção Apropriada”, seu primeiro texto sobre 
educação. O currículo deve benefi ciar o 
corpo bem como a mente, ela escreveu, e 
as escolas adventistas devem existir para 
redimir pessoas. Os adventistas vêem seu 
empreendimento na educação como sendo 
distinto porque enfatiza essa tríade de 
valores – mental, físico e espiritual. Essas 
três palavras tornaram-se um slogan que 
apareceu de várias formas, por gerações, 
nos logos das escolas adventistas e nas 
palavras de abertura de catálogos institu-
cionais.1

Trabalho manual 
e educação redentora

A ênfase na educação do físico tornou-
se uma marca peculiar e uma tradição 
em si mesma. Originalmente, o termo 
signifi cava trabalho manual útil. Os 
alunos deveriam adquirir habilidades em 
trabalhos domésticos e várias ocupações 
que os habilitariam a administrar o lar 
com êxito e a possivelmente conseguir 
trabalhos lucrativos, caso suas aspirações 
profi ssionais não se materializassem. 
Na década de 1870, a agricultura era o 
campo de trabalho mais evidente, mas 
habilidades práticas também estavam na 
agenda. Ellen White rejeitou alegações de 
que os alunos prejudicariam suas chances 
de sucesso acadêmico se o dia escolar Floyd Greenleaf

Propósito, princípio 
e mudança na 

educação adventista
Por que as escolas 

adventistas 

atuais diferem tão 

dramaticamente das 

primeiras escolas?

Formatura de Enfermagem, 1934, Faculdade de Médicos Evangelistas, Loma Linda, Califórnia.
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Propósito, princípio 
e mudança na 

educação adventista

fosse dividido entre trabalhos acadêmicos 
e manuais. Ao contrário, declarou que 
estariam à frente porque o exercício ad-
quirido com o trabalho benefi ciaria tanto 
a mente como o corpo. 

As mudanças que ocorreram na abor-
dagem tradicional da igreja em relação 
à educação física têm produzido contro-
vérsias em alguns lugares. Críticos dizem 
que escolas adventistas pós-secundárias 
são mais propensas a declarar seu status 
de universidade do que sua tripla virtude 
de educar a mente, o corpo e o espíri-
to. Escolas secundárias ou faculdades 
também já não ofereceram mais amplas 
oportunidades aos alunos de ocupar-se 
em trabalhos físicos. A aura sagrada do 
trabalho estudantil se foi; os críticos 
alegam que foi substituída por aulas de 
conhecimento superfi cial, por condescen-
dência, descritas como “vocacionais” das 
quais os alunos escolhem uma ou duas 
como um gesto simbólico. A educação 
adventista perdeu sua identidade e sua 
santidade!

Mas, vamos com calma. Inquestiona-
velmente, mudanças ocorreram desde que 
a “Educação Apropriada” apareceu. Uma 
breve comparação entre a educação nos 
séculos 19 e 21 nos ajudará a entender 
essas mudanças. Durante a maior parte 
do século 19, o ensino fundamental 
transmitiu aos alunos um comando de 
habilidades básicas e conhecimento geral 
que a maior parte das pessoas acreditava 
ser sufi ciente para a pessoa em geral – é 
por isso que era chamada de educação 
primária. O ensino médio não era muito 
difundido. Sua forma mais importante 
antes de 1860 era a academia particular 
que servia os níveis sociais mais elevados 
no Norte. A idéia do ensino médio no 
sistema público tornou-se popular nos Es-
tados Unidos somente depois de 1880.

Os cursos superiores no século 19 
eram baseados em clássicos antigos. Ao 
invés da preparação para uma profi ssão, 
esses cursos representavam uma creden-
cial cultural. O que o século 21 chama de 
educação profi ssional era então chamado 
de treino ou aprendizado vocacional, e 
não era considerada uma educação uni-
versitária “genuína” na época.

Em resumo, no nível fundamental, 
o objetivo da educação era preparar o 
povo adequadamente para viver uma vida 
medíocre; no ensino médio, academias de 
elite e escolas particulares condicionavam 
pessoas a serem bem-educadas; e no nível 
superior, a educação procurava formar as 
pessoas nas origens da cultura ocidental.

Ellen White considerava essa fi losofi a 

Por defi nição, a educação adventista aci-
ma do nível fundamental era pragmática 
porque preparava os alunos para carreiras 
profi ssionais. Filosofi camente, as escolas 
adventistas diferenciavam-se nitidamen-
te de suas correlativas seculares porque 
trocavam a fi losofi a dos clássicos antigos 
por explanações bíblicas sobre origem e 
signifi cado da vida humana.

Ellen White considerava a educação 
adventista como uma educação redento-
ra, o que elevava a carreira educacional 
e o trabalho estudantil para a categoria 
de crença teológica. Não é exagero dizer 
que as palavras mental, física e espiritual 
usadas em relação à educação adventista 
adquiriram um signifi cado quase bíblico, 
não equivalente à doutrina do sábado do 
sétimo dia, mas muito mais que um bom 
conselho.

Para que as escolas adventistas pudes-
sem implementar o princípio do trabalho 
signifi cativo, deveriam ser localizadas na 
zona rural com uma área sufi ciente para 
acomodar projetos agrícolas relativamen-
te grandes. As fazendas eram edições 
do “outro livro-texto de Deus” onde os 
alunos aprendiam a conhecer o Criador 
através do produto de Seu trabalho. Ho-
rários escolares diários incluíam trabalho 
manual tanto para rapazes como moças. 
De um modo ideal, esse trabalho pode-
ria produzir itens vendáveis que trariam 

Qual tem sido a natureza das 

mudanças na educação adventista?

O primeiro testemunho de Ellen White sobre a 
educação apareceu neste panfl eto de 1872.

de educação muito limitada e intentou 
mudá-la. A missão das escolas adventis-
tas não era apenas dar aos alunos práticas 
educacionais para a vida no mundo pre-
sente, mas também prepará-los espiritu-
almente para a vida no mundo por vir – e 
treinar obreiros para a igreja que pudes-
sem pregar a “toda nação, tribo, língua e 
povo” a eminência daquele mundo eterno. 

Contrastando o antigo com o novo: Na página 10, o sanatório de Loma Linda no início do século 20; 
acima, equipamento de terapia com raio de próton no Centro Médico de Loma Linda em 2006.
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dinheiro para a escola e ajudariam os alu-
nos a custear suas despesas educacionais.

É de se duvidar que os alunos vissem as 
mulas teimosas e o turno das 4h da manhã 
na leiteria com o mesmo idealismo espi-
ritual que os educadores davam ao plano 
de trabalho dos alunos, mas apesar disso a 
idéia era prática, e funcionava. O Avondale 
College, na Austrália, tornou-se um mode-
lo em como incluir trabalho estudantil no 
currículo. O Oakwood College, nos Esta-
dos Unidos foi um monumento à virtude 
do trabalho estudantil. Meiktila Industrial 
Institute, na Birmânia (atual Mianmar), 
era um exemplo nacional para a educação 
técnica. Escolas adventistas ao redor do 
mundo freqüentemente colocavam as pa-
lavras industrial, agrícola ou vocacional 
em seus nomes, não porque era sua ênfase 
primária, mas porque seus currículos 
incluíam esse tipo de educação além das 
atividades acadêmicas. Em alguns lugares, 

essa educação era uma inovação, mas 
muitas pessoas zelosas vieram a respeitar 
os valores que ela representava.2

Em alguns aspectos, Ellen White estava 
no mesmo passo das mudanças na educa-
ção americana durante a última metade do 
século 19. As universidades americanas 
já estavam experimentando a educação 
prática. Quando o Congresso Americano 
proveu terra e fundos por meio da legis-
lação em 1862 (10 anos antes do texto 
“Educação Apropriada”) e novamente em 
1887, a educação prática a nível superior 
veio para ficar. O efeito desejado era de-
mocratizar a educação superior mudando 
da imersão nos clássicos – um símbolo do 
status elitista e esotérico – para um canal 
aberto ao mundo do trabalho.

Provavelmente, a avaliação mais crucial 
da educação do século 21 é como ela efeti-
vamente prepara os alunos para o empre-
go. Apesar de pedidos de mais cursos na 
área de artes-liberais em vez de tecnologia 
e ciência, a sociedade tende a ver a fre- 
qüência escolar além do ensino médio 
como um desperdício de tempo e dinheiro 
se ela não resultar num emprego. Escolas 
e alunos adventistas não são exceções. 
Já não é necessário estimular educadores 
adventistas a projetar um currículo prático. 
Sendo que o sucesso acadêmico de uma 
universidade depende de sua habilidade 
de graduar candidatos competentes para 
o trabalho, as aulas devem enriquecer o 
preparo dos alunos para o emprego, caso 
contrário não ingressarão no sistema. O 

mundo empregatício tem controlado a edu-
cação superior, talvez de um modo mais 
enfático do que Ellen White esperava.

O impacto de trabalho organizado, 
urbanização, e prosperidade

Em muitos lugares, várias influências 
se uniram para remover o trabalho manual 
dos campi adventistas. Embora tentativas 
tenham sido feitas no século 19 para im-
pedir o trabalho infantil em muitos países 
ocidentais, não foi até algumas décadas 
depois que progressos significativos ocor-
reram nessa área. Nos Estados Unidos, de-
morou até 1938 para o Congresso aprovar 
a Ata de Regulamentos de Trabalho Justo, 
a qual, entre outras coisas, restringia o 
número de horas que crianças e adolescen-
tes podiam trabalhar, prescrevia o salário 
mínimo, e proibia menores de operar má-
quinas agrícolas e industriais perigosas. O 
propósito da reforma do trabalho infantil 
era prevenir a exploração de menores, mas 
exceções permitiam que pais e escolas 
empregassem adolescentes sob condições 
regularizadas. Devido à idade, a maioria 
dos universitários não foi afetada pela lei, 
e escolas adventistas secundárias puderam 
manter os programas de trabalho através 
da qualificação sob as isenções.

Mas os problemas continuaram. 
Enquanto essa reforma ganhava força, o 
trabalho organizado, que também estava 
ganhando poder, questionava o trabalho 
estudantil. Os salários nas indústrias 
escolares eram baixos porque os alunos es-

Os adventistas vêem seu 

empreendimento na educação como 

sendo distinto porque enfatiza essa 

tríade de valores – mental, físico e 

espiritual.

Os primeiros currículos 
escolares incluíam 
atribuições de trabalho 
para homens e 
mulheres, conforme 
representado nesta 
antiga fotografia do 
Union College.
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tavam aprendendo um ofício, e os empre-
gadores não precisavam prover a eles os 
mesmos benefícios como os dos trabalha-
dores em período integral. Assim, alega-
va-se que os artigos vendáveis das escolas 
eram produtos de competição injusta.

Durante a década de 1930, alguns 
líderes da igreja começaram a duvidar da 
viabilidade de indústrias escolares. As dú-
vidas estavam mais relacionadas às escolas 
de ensino médio do que universidades, 
mas em ambos os níveis, administradores 
escolares sentiram que estava ficando 
cada vez mais difícil operar empresas 
lucrativas com a mão-de-obra de funcio-
nários em meio período. Até que os alunos 
aprendessem bem um ofício manual ou 
mesmo habilidades agrícolas, o suficien-
te para serem realmente produtivos, já 
haviam se formado e deixado o grupo de 
funcionários. Os supervisores de trabalho 
estavam constantemente treinando alunos 
sem nunca atingir uma equipe de trabalho 
completa e competente. Podiam alegar 
sobre o trabalho organizado que embora 
a mão-de-obra estudantil fosse barata, era 
também ineficiente, o que com o tempo a 
tornava cara.

A urbanização intensificou nas décadas 
depois da Segunda Guerra Mundial. Em 
1900, cerca de 15 por cento ou menos da 
população do mundo era urbana; até 1950, 
o número cresceu para 30 por cento; e até 
o ano 2000, ultrapassou 45 por cento. Em 
países economicamente desenvolvidos, o 
setor urbano incluía aproximadamente três 
de cada quatro pessoas. Para sobreviver, 
essas concentrações humanas não podiam 
confiar em suas habilidades agrônomas 
ou na fabricação de móveis, vassouras ou 
outros artigos domésticos; em vez disso, 

dependiam da indústria de produção ali-
mentícia comercializada e em um sistema 
sofisticado de produção em massa para 
suprir suas necessidades.3

Em poucas décadas, a maioria das pes-
soas nos países desenvolvidos se tornou 
consumidora em vez de produtora. Por 
causa da relevância, ensinar alunos a lidar 
com questões da vida urbana substituiu 
o treinamento em habilidades da vida 
no campo. Na sociedade pós 1950, as 
fazendas se tornaram um grande negócio, 
e escolas na fazenda se tornaram um ana-
cronismo. As escolas também descobriram 
que tornar suas indústrias produtivas e 
competitivas era mais do que os bolsos 
institucionais podiam tolerar.

Devemos sempre ter em mente que o 
propósito da educação adventista era trei-
nar profissionais para administrar e servir 

a igreja, não para preparar trabalhadores 
agrícolas e industriais. O lado prático da 
educação era prover exercício através 
de trabalho útil que também treinaria 
os alunos em habilidades domésticas e 
empregatícias, e os proveria com os meios 
para ganhar o sustento com as mãos, caso 
suas carreiras profissionais não dessem 
certo. Quando os adventistas começaram 
suas escolas, tudo isso em grande parte se 
referia a uma vida agrícola, pois a maioria 
das pessoas vivia em fazendas.

Mas a nova economia não era 
agrícola. Os educadores ad-
ventistas no mundo urbanizado 
não negavam que a natureza 
era o outro livro-texto de Deus; 

no entanto, não podiam garantir que a 
maioria dos alunos moraria em fazendas 
ou encontraria emprego na agricultura. A 
viabilidade e a relevância eram concei-
tos-chave defendidos pelos fundadores da 
filosofia da educação adventista, e para se 
manter dentro desses princípios o sistema 
educacional da igreja foi adaptado. Tor-
nou-se imprescindível ensinar os alunos 
a administrar a renda pessoal recebida se-
manal ou mensalmente, para adquirir bens 
domésticos em uma sociedade consumista, 
para manter automóveis em vez de cavalos 
e charretes, para criar agendas pessoais 
que incluíam horas de lazer por causa da 
saúde e assim por diante.

Além disso, uma história de debilitantes 
dívidas institucionais conspirou contra a 
prosperidade após a Segunda Guerra Mun-
dial e aumentou os custos da educação 
para ameaçar os programas de trabalho 
estudantil. Apesar de suas virtudes, as 
escolas adventistas contraíram dívidas 

Ellen G. White

Filosoficamente, as escolas 

adventistas diferenciavam-se 

nitidamente de suas correlativas 

seculares porque trocavam a 

filosofia dos clássicos antigos por 

explanações bíblicas sobre origem e 

significado da vida humana.

Professores e alunos do Foreign Missionary Seminary em Takoma Park, Maryland entre 1907 e 1914.
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quase crônicas depois de Battle Creek. Na 
virada daquele século, Ellen White doou 
os lucros da venda do livro Parábolas de 
Jesus para ajudar a liquidar as dívidas da 
escola. Ao perceber que sua oferta apenas 
aliviaria o problema em vez de resolvê-lo, 
emitiu uma ordem que líderes da igreja 
e administradores escolares revisassem 
seus regulamentos financeiros para evitar 
dívidas.

Foi apenas depois da Grande Depressão 
que as escolas finalmente depuseram seus 
pesados fardos financeiros, entrando na 
era pós Segunda Guerra Mundial quase 
que livres de dívidas. Mas a urbanização 
e a nova prosperidade resultaram no custo 
cada vez mais elevado da educação e 
alteraram a estrutura da sociedade. Algu-
mas décadas depois da guerra, a sentença 
estava determinada.

Administradores escolares poderiam 
continuar operando fazendas e indústrias 
antiquadas que se haviam tornado um far-
do em vez de um bem, ou poderiam adotar 
novos regulamentos. Em vez de arriscar 
reversões financeiras que ameaçavam levá-
los de volta à desolação econômica da era 
anterior, muitas escolas fecharam suas 
fazendas e indústrias. A prática de alunos 
“trabalharem para estudar” existente havia 
muito tempo se tornou uma coisa do pas-
sado, um acidente para os novos tempos 
econômicos. Os empréstimos facilitaram a 
freqüência à universidade para muitos alu-
nos que não tinham condições de estudar. 
O resultado foi uma fonte de renda garan-
tida para a escola, mas os alunos agora 
compartilhavam do fardo das dívidas.

Um dos primeiros presságios do declí-
nio do trabalho estudantil foi uma reforma 

no horário de aulas. Décadas antes da 
Segunda Guerra Mundial, administradores 
acharam necessário espalhar as responsa-
bilidades de ensino durante o dia inteiro 
para acomodar todos os alunos devido 
ao constante aumento nas matrículas. Os 
professores não podiam imitar o modelo 
original de dar aulas durante um período 
e supervisionar um pequeno grupo na 
parte da tarde porque existiam muitos 
alunos para serem organizados em peque-
nos grupos. Esperar que os professores 
supervisionassem o trabalho durante um 
período de cada dia exigiria que as escolas 
aumentassem o número de professores a 
níveis muitíssimo dispendiosos. Depois de 
1950, a situação se tornou mais complica-
da conforme as escolas passaram a ter que 
oferecer uma grande variedade de matérias 
e cursos para satisfazer requerimentos 
mais exigentes de graduação.

A educação física desenvolveu novas 
dimensões – ajudar a educar futuros pro-
fissionais a usar seus momentos de lazer 
e a permanecer fisicamente aptos em um 
mundo onde o trabalho manual já não era 
uma atividade primária para um número 
cada vez maior de pessoas. Naturalmente 
muitas pessoas ainda trabalhavam ardu-
amente, tais como os que atuavam em 
ofícios manuais e mão-de-obra não espe-
cializada. Mas as universidades em geral, 
bem como as escolas adventistas, estavam 
educando profissionais em vez de nego-
ciantes habilidosos. As escolas começaram 
a enfatizar um estilo de vida saudável 
do ponto de vista da nutrição e do exer-
cício elaborado. O ginásio e o campo de 
atletismo desempenharam funções mais 
importantes na vida de um número maior 
de alunos, não porque desgostavam do tra-
balho manual mas porque uma abordagem 
diferente ao bem-estar físico era necessá-
ria em uma sociedade mutante.

Escolas urbanas
Ellen White advertiu que onde existisse 

pelo menos meia dúzia de alunos, a igreja 
deveria prover uma escola. Sem dúvida, 
as escolas adventistas deveriam seguir a 
expansão da igreja. O resultado foi escolas 
que serviam a congregações ou a uma co-
munidade institucional. Freqüentemente, 
essas escolas em regime de externato ofe-
reciam tanto o ensino fundamental como 
o médio. Isso permitia que as famílias ad-
ventistas mantivessem seus filhos em casa 
em vez de incorrer na despesa de enviá-los 
a escolas internas na zona rural.

Em alguns casos, as escolas urbanas 
tornaram-se um campo de treinamento 
para os funcionários. Tais escolas tinham 

Ellen White considerava a educação 

adventista como uma educação 

redentora, o que elevava a carreira 

educacional e o trabalho estudantil 

para a categoria de crença teológica.

As escolas de fazenda eram importantes fontes de renda para as primeiras instituições educacionais 
adventistas.
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oportunidades mínimas de incorporar o 
trabalho estudantil no currículo. Talvez o 
exemplo mais marcante tenha sido a esco-
la preparatória que funcionava nas redon-
dezas de Londres, Inglaterra, antes de se 
tornar o Newbold College. Sem dormitó-
rios ou indústrias, não havia sido projetada 
do mesmo modo que as escolas adventis-
tas tradicionais de treinamento. Os alunos 
passavam os domingos vendendo literatura 
nas ruas de Londres para pagar seus estu-
dos. Depois, a instituição se mudou para 
o Stanborough Park, assumiu uma forma 
mais tipicamente denominacional com 
oportunidades limitadas de trabalho, mas 
ainda era uma escola urbana. No entan-
to, seus pastores em treinamento tinham 
acesso a uma meia dúzia de congregações 
em Londres, onde podiam adquirir experi-
ência prática sob os vigilantes olhares de 
seus mentores.

Outro exemplo de escola com 
oportunidades limitadas de tra-
balho foi o Washington Foreign 
Missionary Seminary, que fun-
cionou de 1907 a 1914 como a 

edição reciclada do Washington Training 

College, em Takoma Park, Maryland. A 
maioria dos alunos era matriculada em 
cursos intensivos que deixavam pouco 
tempo para outras coisas. Outros exem-
plos foram algumas escolas de ensino 
médio em áreas municipais que tinham 
pouco ou nenhum espaço para projetos 
industriais e agrícolas.4

Apesar da grande importância que os 
adventistas colocavam no princípio do 
trabalho manual e da agricultura, as es-
colas denominacionais urbanas demons-
traram que integrar o trabalho com os 
estudos não era uma regra absoluta para 
todas as instituições. As escolas urbanas 
podiam suprir necessidades específicas, 
dependendo das necessidades locais. 
Depois de W. C. White e sua mãe, Ellen 
White, participarem do Concílio Europeu 
em Basle, Suíça, em 1885, que conside-
rou a organização e os métodos de evan-
gelismo na Europa, ele escreveu que uma 
“escola urbana de treinamento missioná-
rio” era a forma apropriada de educação 
para preparar obreiros para a Inglaterra. 
Ele pediu que escolas similares fossem 
criadas em outras partes da Europa onde 
o evangelismo estava direcionado para a 

população urbana.5

Credibilidade e reconhecimento
Toda essa questão se relaciona a outra 

pergunta: Por que as escolas adventistas 
são instituições secularmente reconheci-
das, em vez de escolas bíblicas? Alguns 
críticos têm acusado o ensino superior 
adventista de perder sua simplicidade e 
pureza. A seu ver, por causa do reconhe-
cimento oficial, os educadores estão mais 
focalizados nas realizações, conforme 
os padrões seculares, do que nos valores 
adventistas tradicionais. Se voltássemos 
a operar instituições simples, parecidas 
com as escolas da Bíblia, eles argu-
mentam, a educação adventista poderia 
reconquistar seus ideais originais.

Quando o Battle Creek College foi 
aberto em 1874, Ellen e Tiago White 
acreditavam que cursos de curta duração 
eram adequados para preparar obreiros 
para a igreja, e insistiram com os admi-
nistradores escolares para planejar os 
currículos desse modo. Uma persistente 
crença no iminente retorno de Cristo 
levou-os à conclusão de que cursos de 
ensino superior consumiam muito tempo 

Battle Creek Medical and Surgical Sanitarium, Battle Creek, Michigan.

Battle Creek College, Battle Creek, Michigan.

Por causa da relevância, ensinar alunos a lidar com 

questões da vida urbana substituiu o treinamento em 

habilidades da vida no campo.
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e estavam carregados de uma bagagem 
acadêmica que enfraquecia a urgência de 
colocar obreiros treinados no campo.

Até o final do século, os conselhos 
de Ellen White começaram a mudar. As 
implicações do adventismo se tornar 
um movimento mundial estavam se 
aprofundando. Apesar dos adventistas 
crerem que a segunda vinda era iminente, 
perceberam também que as instituições 
denominacionais exigiam liderança pro-
fissional enquanto aguardavam o retorno 
de Cristo. Líderes da igreja, inclusive El-
len White, reconheceram que habilidades 
profissionais não poderiam ser adquiridas 
em alguns meses. Alunos se preparando 
para praticar medicina, por exemplo, 
não podiam mais continuar com um 
treinamento relativamente curto do tipo 
aprendizado, mas precisavam de uma 
experiência mais longa e organizada, 
combinando a parte acadêmica, estágios 
e residências.6

O conselho de Ellen White indica que 
ela reconheceu que essas novas condi-
ções eram um fato real, e por isso apoiou 
o plano denominacional de treinar 
doutores na área médica. Depois que o 
programa de medicina de Battle Creek 
fechou, ela disse aos líderes da igreja que 
fizessem o possível para estabelecer uma 
escola de medicina denominacional reco-
nhecida oficialmente.7 As finanças eram 
uma grande preocupação, mas ela tam-
bém estava ciente que os alunos teriam 
de gastar vários anos de sua vida envol-
vidos em estudo, a despeito da crença 
da igreja da iminente segunda vinda de 
Cristo. As despesas e o tempo não apenas 
valiam a pena, mas a profissão o exigia e 

“a causa” precisava disso.8

Embora a necessidade de médicos na 
igreja fosse o fator de motivação em seu 
conselho, o princípio de que a educa-
ção profissional adventista deveria ser 
reconhecida e competitiva também foi 
importante. O impacto sobre a educação 
adventista foi profundo. Escolas denomi-
nacionais desde a primeira série tinham 
de ser boas o suficiente a fim de preparar 
alunos para adentrar o que rapidamente 
estava se tornando um dos campos de 
estudo e prática mais controlados acadê-
mica e profissionalmente.

Os alunos que se preparavam para 
outras profissões também enfren-
taram períodos de treinamento 
cada vez mais longos e normas 
cada vez mais elevadas. A educa-

ção vocacional, inclusive a enfermagem, 
começou a se transformar em legítimos 
programas de faculdade. Durante o século 
após a decisão da igreja de estabelecer 
escolas médicas, a vida profissional em 
todo o mundo passou por uma revolução. 
A maioria das linhas de atividade humana 
exigia algum tipo de treinamento acadêmi-
co e era controlada por agências governa-
mentais ou profissionais. O reconhecimen-
to de credenciais se tornou uma exigência 
para funcionários denominacionais – des-
de médicos em hospitais até profissionais 
que mantinham os prédios institucionais.

Ao mesmo tempo em que credenciais 
não garantem competência, é um método 
simples de identificar funcionários quali-
ficados e oferecer proteção contra incom-
petência e fraude. Antes de pais e alunos 
investirem dezenas de milhares de dólares 
na educação adventista, eles têm o legíti-
mo direito de saber que os professores são 
bem qualificados e podem cumprir o que 
os catálogos das escolas descrevem.

O princípio da credibilidade, prote-
gido pelo reconhecimento, prevalece 
nas escolas adventistas, não como um 
fim em si mesmo, mas porque capacita 
a denominação a preparar profissionais 
para ministrarem ao mundo bem como à 
comunidade adventista. Capacita também 
os adventistas que escolherem trabalhar 
fora da obra a encontrarem emprego. 
Escolas não reconhecidas jamais poderiam 
produzir os profissionais que a igreja ne-

Newbold College, Inglaterra. No início, Ellen White recomendou pequenos cursos para preparar 
funcionários para a igreja, inclusive funcionários na área médica.

Prédio administrativo, Loma Linda Sanitarium, 
entre 1911 e 1920.
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cessitava, uma vez que entrou no caminho 
do institucionalismo, o que em si mesmo 
foi um procedimento divinamente inspira-
do. É útil lembrar que as escolas denomi-
nacionais não foram o primeiro passo no 
institucionalismo adventista; ao contrário, 
as escolas foram estabelecidas em parte 
para servir as instituições existentes que 
expandiram exponencialmente suas opera-
ções desde que as escolas foram fundadas.

Antes de chegar a um acordo sobre 
o reconhecimento oficial, os líde-
res educacionais e os líderes  
 da igreja estavam envolvidos em 
  um debate por duas décadas. 

Dois terços de um século depois, alguns 
ainda discutem o assunto. Olhando para 
trás, precisamos nos lembrar que o reco-
nhecimento do governo não era o ponto 
de fusão; ao contrário, foi o reconheci-
mento voluntário pelo mais poderoso 
sistema de reconhecimento nos Estados 
Unidos que provocou tal erupção. Quan-
do alguns líderes da igreja, inclusive o 
presidente da Associação Geral, sugeriu 
fechar a escola de medicina em vez de se 
submeter ao reconhecimento, P. T. Ma-
gan, diretor do College of Medical Evan-
gelists, salientou que se eles cumprissem 
aquela ameaça, o estabelecimento de 
saúde adventista eventualmente teria que 
confiar em médicos não instruídos nos 
ideais adventistas, exatamente a situação 
que a igreja tentava evitar operando sua 
própria escola de medicina!

Uma tensão natural na  
educação adventista

Mudanças que geraram alegações de 
uma perda de simplicidade originaram-se, 
em parte, da perpétua tensão entre os dois 
propósitos originais da educação adven-
tista – reter os jovens da denominação 
e fornecer funcionários treinados para a 
igreja.9 Conforme a igreja cresceu e sua 
necessidade de uma variedade maior de 
funcionários academicamente preparados 
se expandiu, as escolas sentiram que era 
necessário oferecer um currículo mais 
amplo do que os líderes das primeiras 
instituições imaginaram.

A tendência de ampliar os horizontes 
acadêmicos adventistas também alimentou 
a crença de pais e alunos que escolheram 
as escolas da igreja como uma alternativa 
à educação secular. Eles queriam uma 
educação redentora desde o ensino funda-
mental até o nível pós-graduação. Onde 
mais, perguntaram, poderiam os alunos 
aprender melhor como aplicar os valores 
adventistas à profissão? Exigiram, porém, 

que a educação recebida deveria ser tão 
digna de confiança quanto os programas 
em outros lugares, bem como ser distinta-
mente adventista.

Os educadores adventistas sempre 
enfrentaram um dilema ao tentar equilibrar 
os aspectos da “salvação” e do “preparo” 
de sua missão sem pôr em risco um dos 
dois. O que para alguns parece ser um 
sacrifício da simplicidade inicial, outros 
vêem como suprir as necessidades da 
população adventista em geral e alcançar 
os que não são da nossa fé. Diferenças 
de opinião são, portanto, inevitáveis, e 
pessoas com planos diferentes aceitarão 
soluções diferentes.

É necessário lembrar que as escolas 

adventistas originais serviram a uma igreja 
que existia e à sua organização, e tinham 
que seguir a expansão da igreja. Mas 
as escolas também ajudaram a liderar a 
expansão da igreja. Cumprindo sua missão 
mundial, os líderes da igreja estabeleceram 
escolas como ferramentas evangelísticas 
em regiões sem nenhum adventista. Assim, 
o alvo original de salvar alunos passou a 
incluir a evangelização ou a conversão dos 
alunos para criar a população adventista. 
O termo escola missionária descreve mais 
adequadamente a função dessas escolas, 
cujos alunos matriculados são em sua 
maioria não adventistas e onde a educação 
adquire um sabor evangelístico. Devido 
aos elevados índices de analfabetismo no 
mundo em desenvolvimento, as primei-
ras escolas missionárias da igreja, tanto 
em sociedades cristãs como não cristãs, 
começaram com o treinamento em nível 
fundamental, usando um currículo adven-
tista planejado para desenvolver a alfabe-
tização, mas com o principal propósito de 
produzir conversões.

Com tempo, à medida que as expecta-
tivas educacionais aumentaram, algumas 
escolas missionárias se expandiram, tor-
nando-se instituições de ensino superior. 
Tais escolas buscaram combinar os propó-
sitos da educação adventista de converter, 
salvar e preparar, bem como servir tanto 
ao público em geral como à população 
adventista. Essas escolas diferiram do mo-
delo original adventista devido ao grande 
número de alunos não adventistas matri-
culados, o que contrastou com o corpo de 
alunos predominantemente adventistas das 
escolas tradicionais de treinamento que se 
desenvolveram em instituições de ensino 
superior para produzir obreiros para a 
igreja. Essa situação é comum em países 
não-ocidentais e em desenvolvimento, mas 
algumas instituições em países desen-
volvidos também matriculam um grande 
número de alunos não adventistas como 
no passado, porque a reputação adquirida 
por seu currículo selecionado, bem como 
os valores morais que abrangem, as tem 
tornado atrativas para os que buscam uma 
educação com essas características.

Colocando a mudança  
em perspectiva

Críticos acusam que algumas escolas 
missionárias têm intencionalmente busca-
do matricular alunos não adventistas para 
sobreviver, e que prestam pouca atenção 
aos ideais da educação adventista. Alegam 
ainda que a operação de tais escolas é 
incompatível com o preparo para o serviço 
da igreja, que deve ter prioridade na 

P. T. Magan, um dos primeiros reitores do College 
of Medical Evangelists.

O lado prático da educação era 

prover exercício através de trabalho 

útil que também treinaria os alunos 

em habilidades domésticas e 

empregatícias, e os proveria com 

os meios para ganhar o sustento 

com as mãos, caso suas carreiras 

profissionais não dessem certo.
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educação denominacional. Um debate tem 
surgido com respeito às duas questões: 
Fazer propaganda de uma escola para o 
público enfraquece as funções educacio-
nais tradicionais adventistas? E, servir ao 
público é compatível com ou antagônico 
aos propósitos de satisfazer as necessida-
des da igreja?

Não temos nenhuma fórmula para 
seguir ao tentar determinar os regulamen-
tos institucionais em qualquer uma das 
situações precedentes; de fato, o propósito 
original da educação adventista não veio 
com instruções de implementação. A 
identidade da educação adventista deriva 
de seus propósitos. Manter essa identidade 
requer uma constante revisão, com oração, 
dos propósitos e princípios da educação 
adventista, associada a uma abordagem 
sensata a mudanças.

O padrão aceito na década de 1870 
e para a primeira geração de escolas 
adventistas por toda parte era programas 
vocacionais concebidos e administrados 
de maneira limitada. Tal educação era 
de confiança e serviu bem ao propósito 
para o qual foi criada. Desde a década de 
1870, quando os adventistas do sétimo dia 
começaram a operar escolas, a população 
da igreja, a estrutura administrativa deno-
minacional, e as sociedades para as quais 
os adventistas ministravam se tornaram 
mais complexas. É natural que a educação 
denominacional também se tornasse mais 
complexa.

Uma fácil cilada para alguns críticos 
tem sido considerar todos os conselhos de 
Ellen White como imutáveis, mas mu-
danças no profissionalismo precipitaram 
mudanças na educação adventista, a qual 
ela apoiava. Uma leitura cuidadosa de suas 
declarações nas publicações “Educação 
Apropriada” (1872) e Educação (1903) 
revelam sua apreciação gradual da ampli-
tude do assunto em geral. Por sua própria 
confissão, diferenças em conselhos e 
aplicação dos princípios eram inevitáveis à 
medida que novas condições se evoluíam. 
Na virada daquele século, ela escreveu: 
“Novos métodos e novos planos surgirão 
de novas circunstâncias.”10 Conforme 
mudanças ocorrem, o ponto crucial do 
problema, tanto para educadores como 
para críticos, é não confundir a forma da 
educação adventista com a sua essência.

Na verdade, a educação adventis-
ta mudou. Ao mesmo tempo em que à 
primeira vista parece ter se esquecido de 
princípios consagrados pelo tempo, os 
líderes educacionais ainda estão buscando 
maneiras para preparar o aluno moderno 
para a vida no século 21 e na eternidade. 

Cento e trinta anos de educação adventista 
demonstram que as escolas podem atingir 
credibilidade e sucesso acadêmico sem 
sacrificar a espiritualidade. Uma conclusão 
fundamental parece óbvia: A mudança 
no modo de aplicar um princípio tem se 
tornado a única maneira de preservar o 
próprio princípio.
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Apesar da grande importância que os 

adventistas colocavam no princípio 

do trabalho manual e da agricultura, 

as escolas denominacionais urbanas 

demonstraram que integrar o trabalho 

com os estudos não era uma regra 

absoluta para todas as instituições.

Por que as escolas adventistas 

são instituições secularmente 

reconhecidas, em vez de escolas 

bíblicas?
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Ensino de 
vocabulário

De acordo com informações 
impressas em panfl eto publicado 
pelo Departamento de Educação 
dos Estados Unidos,1 as crian-
ças americanas não estão lendo 

sufi cientemente bem – apenas 32 por 
cento dos alunos de quarta série do país 
se desempenham em nível de profi ciência 
ou acima dele. O National Reading Panel 
[Conselho Nacional de Leitura] identifi cou 
cinco habilidades necessárias para garantir 
êxito precoce na leitura: percepção dos 
fonemas, fonética, fl uência, vocabulário e 
compreensão.2 Por causa da forte relação 
existente entre o conhecimento de voca-
bulário e a compreensão da leitura, todo 
programa de leitura deve dar ênfase ao vo-
cabulário.3 “Bom vocabulário e boa leitura 
andam de mãos dadas.”4

Começando com uma porção de argila, 
o escultor segue vários passos a fi m de ter-
minar seu produto: maneja a argila, alisa, 
dá forma, comprime e acrescenta mais ar-
gila quando necessário. Finalmente, a argi-
la precisa passar pelo fogo ou ser vitrifi ca-
da para que o projeto esteja completo. Um 
pintor começa sua obra com uma tela em 
branco sobre a qual deve projetar imagens 
mentalmente. Seleciona várias ferramentas 

e uma paleta com diversas cores de tinta 
para produzir uma obra de arte completa. 
Para produzir seus projetos de criatividade 
os escritores utilizam um recurso diferente 
– palavras. Mas à semelhança do escultor 
e do pintor, cada uma das obras do escritor 
são temperadas pelas experiências singula-
res do seu criador.5

O professor pode ajudar a garantir o 
êxito dos alunos na leitura ao prover-lhes 
uma variedade de experiências, incluindo 
o desenvolvimento do vocabulário. Para 
fazer isso, porém, ele precisa ser capaz 

de usar grande diversidade de ferramen-
tas e atividades.

Em primeiro lugar, o professor pre-
cisa compreender os objetivos e metas 
do ensino do vocabulário. Em segundo, 
precisa conhecer que tipo de auxílio voca-
bular ajudará a equipar os alunos para se 
comunicarem em diferentes contextos. Em 
terceiro, o professor precisa uma paleta de 
estratégias entre as quais possa fazer sua 
escolha. Por fi m, precisa criar uma tabela 
na qual registrará o desenvolvimento do 
vocabulário de cada aluno. 

Objetivos e metas do ensino de 
vocabulário

Segundo Ruddell, existem três metas 
principais no ensino de vocabulário.6 Ele 
deve: (1) “desenvolver na criança o conhe-
cimento básico de conceitos e palavras que 
as capacitem a compreender texto narrativo 
e expositivo”, (2) “ensinar à criança como 
entender o signifi cado de novas palavras 
independentemente”, e (3) “desenvolver 
atitudes positivas quanto ao aprendizado 
de vocabulário incentivando o aprendi-
zado independente de palavras.” Ruddell 
menciona os seguintes objetivos para o 
desenvolvimento de novo vocabulário:Frances Bliss
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 • Aplicar aprendizado ativo e estraté-
gias de compreensão para material 
de leitura narrativa e expositiva;

 • Ligar o conhecimento anterior do 
aluno ao novo vocabulário; 

 • Usar o contexto da história ou expo-
sição para verificar o significado das 
palavras do novo vocabulário; 

 • Prover uma variedade de estratégias 
que os alunos possam usar indepen-
dentemente a fim de determinar o 
significado de novas palavras; e

 • Motivar os alunos a apreciarem e 
valorizarem o material de leitura e a 
se tornarem leitores independentes.

O National Reading Panel [Conselho 
Nacional de Leitura] recomenda o seguin-
te para o ensino de vocabulário7:
 • Ensine e aprenda o significado das 

palavras para conseguir compreender;

da família, alimentos ou personagens de 
televisão.

Vocabulário oral: palavras que a 
criança ouve, entende e usa ao falar. Inclui 
palavras geralmente proferidas pelos pais 
e irmãos. 

Vocabulário lido: palavras que a criança 
reconhece, tais como o próprio nome ou 
o nome de seu alimento preferido. Este 
vocabulário cresce, incluindo todas as 
palavras que uma criança consegue ler. 

Vocabulário escrito: palavras às quais 
a criança está exposta, vendo-as em livros 
de leitura e outras fontes. Este vocabulá-
rio é usado para escrever tarefas e outros 
comunicados.

Todo aluno tem um vocabulário pessoal 
com quatro subconjuntos9: (1) auditivo 
– palavras proferidas por alguém e que são 
compreendidas quando ouvidas, (2) oral 

 • Aprenda o significado das palavras 
antes de ler o trecho escolhido;

 • Ensine o significado das palavras 
por meio de vários métodos diretos 
– repetição, programas especializa-
dos de informática, e exposição a 
uma diversidade de contextos – e

 • Aprenda palavras casualmente atra-
vés de leitura e experiências orais de 
linguagem.

Tipos de vocabulário
De acordo com Farris, Fuhler, e Wal-

ther, há quatro diferentes tipos de vocabu-
lário.8

Vocabulário auditivo: palavras que a 
criança ouve e entende, mas pode não 
usar diariamente, as quais formam o mais 
amplo vocabulário pessoal. Essas palavras 
podem ser nomes de animais, membros 
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– palavras usadas ao conversar, (3) escrito 
– palavras usadas ao escrever, (4) lido 
– palavras reconhecidas por meio da visão 
quando lidas. Há, porém, considerável 
sobreposição entre as categorias.

Técnicas para ensinar vocabulário
As crianças aprendem suas primeiras 

6.000 palavras com os pais e amigos, 
acrescentando rótulos para pessoas e 
objetos. Com base em observações dessas 
primeiras experiências de aprendizado, 
bem como das implicações da pesquisa, 
Gunning10 salienta que desenvolver o 
vocabulário não é simplesmente fazer na 
segunda-feira uma lista de 10 a 20 pala-
vras com seu significado e dar um teste no 
fim da semana. Ele oferece os seguintes 
princípios para o desenvolvimento do 
vocabulário:

Desenvolva um plano de fundo empí-
rico. Converse sobre experiências como 
um passeio ao zoológico ou a um museu. 
Torne a atividade tão concreta quanto 
possível.

Relacione o vocabulário ao plano de 
fundo. Ligue novas palavras a experiências 
pelas quais os alunos tenham passado. 
Pode-se apresentar uma nova palavra 
como elogio, dizendo algumas coisas 
interessantes e depois pedindo que os 
alunos trabalhem em duplas elogiando um 
ao outro.

Desenvolva afinidade. Mostre como 
novas palavras se relacionam umas às 
outras indicando sinônimos e antônimos, 
classificando as palavras e criando organi-
zadores gráficos. 

Desenvolva profundidade de signifi-
cado. Ajude os alunos a entenderem as 
palavras em diferentes contextos. As defi-
nições em si podem ser inadequadas sem o 
cenário contextual.

Ofereça diversas exposições. Certifi-
que-se de que os alunos estejam expostos à 
palavra repetidas vezes. Para compreensão 
é essencial usar a palavra muitas vezes.

Crie interesse em palavras. Escolha 
atividades motivadoras que incentivem 
o desenvolvimento do vocabulário. Os 

alunos podem, por exemplo, trabalhar para 
ganhar pontos em um Gráfico de Especia-
listas em Palavras, registrando ocorrências 
– quando viram, ouviram, ou falaram as 
palavras.

Ensine os alunos como aprenderem 
novas palavras. Promova a habilidade 
independente de aprender palavras. Muitas 
estratégias podem ser utilizadas como 
análise morfológica, destreza no dicioná-
rio, etc. 

O National Reading Panel [Conselho 
Nacional de Leitura] examinou mais de 
20.000 citações de pesquisas para deter-
minar qual a melhor forma de ensinar 
vocabulário e relacionar isso ao processo 
de compreensão da leitura. Suas conclu-
sões foram as seguintes11:
 • O aprendizado ideal resulta do uso 

de uma combinação de métodos 
(tanto diretos como indiretos);

 • O aprendizado de vocabulário pode 
ser casual no contexto da leitura de 
livros de história ou de ouvir outras 
pessoas;

 • Os alunos se beneficiam da exposi-
ção às palavras antes de lerem um 
texto;

 • Substituir as palavras fáceis por pa-
lavras mais difíceis servirá de ajuda 
aos alunos que têm dificuldade no 
aprendizado;

 • A aquisição de vocabulário se inten-
sifica quando os alunos aprendem 
em contextos significativos, são 
expostos ao texto repetidas vezes e 
usam computador;

 • Os métodos de ensino devem ser 
apropriados para a idade e habili-
dade do leitor, e devem envolver 
ativamente os alunos.

Outros pesquisadores12 também regis-
tram vantagens significativas à compre-
ensão dos alunos quando são ensinados 
novos vocábulos antes de lerem um trecho 
seleto. Reforçar por algum tempo o que foi 

Pesquisadores... registram vantagens 

significativas à compreensão dos 

alunos quando são ensinados novos 

vocábulos antes de lerem um trecho 

seleto.
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ensinado também ajudará a intensificar a 
compreensão. Palavras visíveis devem ser 
desenvolvidas a partir de palavras que os 
alunos já compreendem. Outras atividades 
recomendadas são:
 • Leitura repetitiva. O aluno lê o mes-

mo texto várias vezes para melhorar 
sua fluência e reduzir o número de 
erros.13 

 • Teatro de leitores. Um aluno tem 
“a oportunidade de ler várias vezes 
um trecho seleto em preparo para 
uma apresentação. A apresentação 
consiste na leitura em voz alta de um 
roteiro, geralmente adaptado de um 
livro, por alunos enfileirados em pé 
ou sentados à frente da sala. Não há 
acessórios, cenário, nem encenação, 
pois a ênfase é colocada na interpre-
tação oral do texto.” Roteiros gratui-
tos [em inglês] podem ser baixados 
via Internet para uma diversidade 
de níveis no Website http://www.
aaronshep.com/rt.14 

 • Leitura em grupo. Vários alunos 
lêem simultaneamente o mesmo tex-
to em voz alta. Primeiro o professor 
lê fluentemente o texto, e então os 
alunos lêem e relêem o mesmo até 
que possam ler satisfatoriamente 
com fluência, naturalidade e de 
maneira agradável.15

 • Mural de palavras. Alunos e profes-
sores escolhem palavras para expor 
em grandes folhas de papel nas 
paredes da sala de aula. Os alunos 
consultam o mural de palavras 
durante as atividades de estudo de 
palavras e ao escreverem.16 

 • Mapas semânticos. Os alunos criam 
um diagrama ou gráfico que mostra 
como as palavras estão relacionadas 
umas às outras quanto ao significado.17 

 • Leitura em voz alta. Quando os pro-
fessores lêem em voz alta, oferecem 
aos alunos um modelo de leitura 
fluente, pronúncia correta das novas 
palavras, apresentação de palavras 
em um contexto significativo, e 
esclarecimento do significado das 
palavras.18 

 • Estratégia de auto-seleção de voca-
bulário. “Uma atividade em grupo 
na qual cada aluno, bem como o 
professor, é responsável por trazer à 
atenção do grupo duas palavras. ... 
Os alunos colocam suas palavras no 
quadro. ... Cada aluno... fala sobre 
sua palavra, onde foi encontrada, o 
que pode significar, e por que ele 
acha que é importante que a classe 
a conheça. ... A classe reduz a lista 
a um número predeterminado de 
palavras (geralmente cinco a oito 
palavras por semana). ... Os alunos 
então anotam as palavras em seu 
caderno de vocabulário e praticam 
o uso dessas palavras em atividades 
que variam desde palavras-cruzadas 
até pesquisa da história das palavras, 
ou para criar uma avaliação para a 
classe.”19

 • Desenvolvendo o conhecimento de 
vocabulário através da literatura. A 
literatura expande o conhecimento 
de vocabulário dos alunos e fornece-
lhes experiências que não podem ser 
repetidas na sala de aulas.20

Frances Bliss é 
professora de Educação 
no Oakwood College em 
Huntsville, Alabama, EUA.
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Sem dúvida, a maioria das pes-
soas consideraria educar jovens 
para serem bons cidadãos como 
uma meta digna. Essa tentativa, 
porém, geralmente se enquadra no 

guarda-chuva de “Estudos Sociais”,1 que 
é onde o problema começa. Infelizmente, 
os alunos com freqüência consideram esta 
disciplina como enfadonha e um desperdí-
cio de tempo. Pais envolvidos em política 
e outros adultos podem suspeitar que isso 
consista em doutrinação de esquerda ou de 
direita. 

Professores de faculdades e universida-
des menosprezam Estudos Sociais como 
uma área que engloba tudo, sem substân-
cia ou defi nição real. Os professores de 
Estudos Sociais, embora creiam fi rmemen-
te no que estão fazendo, com freqüência 
expressam sua frustração diante da falta 
de interesse dos alunos e do esforço de 
pessoas de fora querendo forçar conteúdo 
específi co e agendas de metodologia em 
suas aulas.

Essas reações negativas são lembretes 
infelizes de que, embora os professores 
individualmente possam ter êxito, os estu-
dos sociais em si ainda precisam conseguir 
respeito e compreensão acadêmicos e do 
público em geral.

Propósitos e metas
A despeito desses desafi os, os porta-vo-

zes de estudos sociais defendem contínua 
e confi antemente elevadas metas para 
essa área. Quase todas as pessoas con-
cordam que as escolas de todos os níveis 
devem preparar crianças e jovens para 
se tornarem cidadãos bem informados e 
ativamente envolvidos. Ronald W. Evans, 

Gary Land
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professor de Educação na San Diego 
State University, fala da “necessidade de 
preparar cidadãos atenciosos, conhece-
dores, e de pensamento perspicaz.” Em 
1987, a Michigan State Board of Educa-
tion (Secretaria de Educação do Estado de 
Michigan) descreveu o propósito central 
do ensino de estudos sociais como “o 
desenvolvimento de boa cidadania”. Em 
sua declaração sobre padrões, escrita em 
resposta ao debate sobre padrões de 1990, 
o National Council for the Social Studies 
(NCSS) [Conselho Nacional de Estudos 
Sociais] declarou que o propósito principal 
das aulas de estudos sociais é a “promoção 
da competência cívica – que é o conheci-
mento, habilidades e atitudes exigidas dos 
estudantes para serem capazes de assumir 
a função de ‘cidadãos’ (como Thomas Jef-
ferson a denominou) em nossa república 
democrática”.2 

Segundo esta opinião, os estudos so-
ciais têm um papel singular a desempenhar 
na democracia, pois ajuda os cidadãos a 
compreenderem os valores fundamentais 
da sociedade e como agir inteligentemente 
no que se refere a esses valores. Sob este 
ponto de vista, não é suficiente aos alunos 
simplesmente entenderem e aceitarem 
“ideais como igualdade, imparcialida-
de, liberdade e justiça”, eles precisam 
também aprender “como respeitar os que 
são diferentes, como cooperar uns com 
os outros, e como trabalhar juntos para 
o bem comum”.3 Refletindo a opinião 
de John Dewey de que as escolas devem 
ser laboratórios de democracia, a área de 
estudos sociais busca preparar estudantes 
para participar no processo político de 
tomar decisões. Por isso, a meta dos estu-
dos sociais não é simplesmente transmitir 
conhecimento acadêmico, mas transformar 
alunos em cidadãos ativos e responsáveis.4 

Um breve histórico  
dos Estudos Sociais

A despeito do acordo geral concernen-
te a seus propósitos e metas, a área de 

estudos sociais tem enfrentado debates 
contínuos sobre o melhor modo de im-
plantá-los na sala de aula, e se o currículo 
deve apoiar as estruturas sociais existentes 
ou criar ativistas que busquem mudança 
social. 

Por meio desse processo, a história 
surgiu como o tema central dos estudos 
sociais, em parte porque os historiadores 
formaram uma organização profissional 
antes dos cientistas sociais e também, 
particularmente dentro do contexto da 
Primeira Guerra Mundial, porque ensinar 
história era considerado um meio eficaz de 
encorajar o patriotismo. Influenciado pelas 
recomendações do comitê de 1916 e a sub-
seqüente formação do Conselho Nacional 
de Estudos Sociais em 1921, o currículo 
de estudos sociais que continua a dominar 
a educação americana tomou forma. 

Mas mesmo enquanto este currículo 
se desenvolveu, os críticos argumentaram 
que ele encorajava a conformidade social 
e colocava ênfase excessiva no passado. 
Liderados por Harold Rugg do Teachers 
College da Columbia University, os 
reformadores na década de 1920 começa-

ram a convocar o estabelecimento de uma 
abordagem centralizada em problemas 
em vez de histórica para estudos sociais, 
e a instituição da disciplina Problemas da 
Democracia como exigência para todo o 
ensino médio. Em sua história de estudos 
sociais, Ronald W. Evans, forte defensor 
de uma abordagem voltada a problemas ou 
questões, salienta a influência do movi-
mento evangélico social protestante sobre 
esses reformados, os quais “fizeram uma 
transferência parcial do poder redentor 
de instituições religiosas para seculares, 
desenvolvendo uma opinião da evolução 
social que defendia que as pessoas podem 
controlar e melhorar o mundo por meios 
conscientes”.5

A abordagem centralizada em proble-
mas atingiu seu clímax na década de 1930, 
quando Rugg desenvolveu uma série de 
livros didáticos, e a Grande Depressão 
forçou os americanos a reconhecerem a 
necessidade de mudanças sociais e polí-
ticas. Ao mesmo tempo, porém, as várias 
disciplinas das ciências sociais se torna-
ram influentes dentro da área. Seus líderes 
insistiram para que disciplinas como 
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organizado em torno de disciplinas ou 
de questões sociais, mas os professores 
individualmente controlam a implementa-
ção do currículo no dia-a-dia. Mantendo 
como meta principal a educação de bons 
cidadãos, os professores podem evitar 
tomar posição na controvérsia contínua, 
extraindo de uma variedade de elementos 
e abordagens enquanto “ajudam os jovens 
a desenvolverem a habilidade de tomar 
decisões bem informadas e raciocinadas 
para o bem público como cidadãos de 
uma sociedade democrática culturalmente 
diversa em um mundo interdependente”.7 

Reformadores como Ronald Evans têm 
freqüentemente descrito a história como 
uma matéria que enfatiza a memorização 
por repetição e encoraja as tradicionais em 
vez das novas formas de compreensão. En-
tretanto, essas características parecem ser 
na maioria das vezes resultado de ensinar 
métodos em vez de qualidades inerentes 
da disciplina. Quer se ensine história em 

sociologia, governo, e economia fossem 
ensinadas separadamente. Essa mudança 
avançou com o surgimento da Guerra 
Fria, quando os que exigiam uma reforma 
foram considerados como subvertendo 
os valores americanos; bem como com o 
declínio geral do movimento de educa-
ção progressiva, que gerara a abordagem 
centralizada em problemas. Assim sendo, 
por volta do fim da década de 1950, o 
NCSS recomendava que os estudos sociais 
fossem organizados em torno das discipli-
nas separadas.

O tumulto social e político da década 
de 1960 produziu ainda outra tentativa de 
mudança no ensino de estudos sociais. 
Uma abordagem centralizada em questões, 
endossada pelo NCSS em 1971, ocupou 
novamente o centro do palco, principal-
mente no movimento financiado pelo 
governo federal “Man: A Course of Study” 
[Homem: Uma Área de Estudo] (fre-
qüentemente referida como “MACOS”), 
desenvolvida pelo Harvard Educational 
Development Center [Centro de Desen-
volvimento Educacional da Harvard] e 
lançado no fim da década de 1960. Lá pelo 
meio da década seguinte, várias organiza-
ções políticas conservadoras, jornalistas e 
políticos haviam descoberto o MACOS e o 
denunciavam como subvertendo os valores 
americanos e a moralidade. Juntamente 
com o esforço para organizar o currículo 
de estudos sociais em torno de questões, 
uma nova metodologia de ensino tam-
bém emergiu, focalizando a investigação. 
Nesta abordagem, os alunos, em vez de 
passivamente aprenderem informação de 
livros didáticos, formulavam perguntas 
ativamente, as quais os levavam a bus-
car respostas. Esta metodologia também 
perturbou os críticos, que acreditavam que 
ela deixava de indoutrinar os alunos nas 
tradições americanas. 

MACOS e outros programas centrali-
zados em questões logo desapareceram, 
juntamente com muito da abordagem 
de investigação. Na década de 1980, 

surgiu um forte movimento “de volta 
aos princípios básicos”, encorajado por 
entidades como a National Endowment 
for the Humanities e a Bradley Foun-
dation, as quais queriam que as escolas 
enfatizassem história e geografia. Embora 
questões como multiculturas continuassem 
a causar controvérsias, no início do século 
21, a disciplina de estudos sociais havia 
reconquistado muito do seu conteúdo e 
metodologia tradicionais. Nas palavras do 
crítico Ronald W. Evans, “na maior parte, 
tanto o conteúdo como a pedagogia do 
currículo retêm a constância enraizada nas 
práticas tradicionais. ... O procedimento 
educacional está marcado pela continuida-
de e rotina, pela persistência da recitação e 
de outras abordagens tradicionais”.6

Reconsiderando Estudos Sociais
Nos Estados Unidos, as secretarias de 

educação nos vários níveis determinam 
se o currículo de estudos sociais será 

A meta dos estudos sociais 

não é simplesmente transmitir 

conhecimento acadêmico, mas 

transformar alunos em cidadãos 

ativos e responsáveis.

A unidade militar do Emmanuel Missionary College apresenta as bandeiras, em 1943.
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níveis fundamental, ou médio, o ensino 
pode utilizar o passado para iluminar o 
presente.

Somos relembrados quase diariamente, 
por meio dos noticiários na mídia, que 
questões de interpretação constitucional 
dividem severamente políticos e muito do 
público, o que resulta em amargas contro-
vérsias sobre a nomeação de juízes para os 
tribunais federais de apelação e para o Su-
premo Tribunal. Ao invés de simplesmente 
exigir que os alunos memorizem os fatos 
dos casos de Marbury versus Madison 
(1803), Plessy versus Ferguson (1896), 
Brown versus Secretaria de Educação 
(1954), e Roe versus Wade (1973), entre 
outros importantes que tradicionalmente 
aparecem nas aulas de história americana, 
o professor que procura educar cidadãos 
de discernimento utilizará esses casos para 
ajudar os alunos a compreenderem como e 
por que a interpretação constitucional tem 
mudado com o passar do tempo. 

Pouco tempo atrás, em um show de 
entrevistas no noticiário de domingo de 
manhã, ouvi um senador americano dizer 
que o direito do aborto estava agora esta-
belecido como lei, portanto, não podia ser 
mudado. Qualquer aluno cujo professor o 
tenha ajudado a entender historicamente 
a Constituição poderia ter corrigido o 
senador, salientando que embora prece-
dentes sejam extremamente importantes, 
não são absolutos. Mesmo quando apoiada 
por decisões subseqüentes, uma lei esta-

belecida em certo período pode se tornar 
revogada em outro, conforme foi compro-
vado na história da segregação. Assim, um 
estudante que entende essas questões pode 
se tornar participante ativo no processo 
político. Tanto para o professor como para 
o aluno, os fatos não devem ser o fim em 
si mesmos; devem, porém, contribuir para 
uma visão compreensiva de como funcio-
na a sociedade e como assumiu a forma 
atual.

“Patriotismo zeloso”
Outro elemento importante para tornar-

se cidadão eficiente é a capacidade de 
pensar crítica e refletidamente. De fato, 
em anos recentes, uma expressão popular 
tem sido “patriotismo zeloso”.8 Durante as 
últimas três décadas ou mais, tem havido 
um estímulo à educação multicultural 
que incorpora as opiniões e experiências 
de homens e mulheres de vários grupos 
étnicos e classes sócio-econômicas, e 
de culturas diversificadas. Ao apresentar 
múltiplas perspectivas, o professor pode 
ajudar os alunos a aprenderem como com-
parar e avaliar. Elizabeth Noll, professora 
de 6ª série, descreve como mudou do 
“ensino dominado pelos livros didáticos 
e do aprendizado dominado pelo profes-
sor para um método mais centralizado no 
aprendizado” que incorpora uma variedade 
de perspectivas. Focalizando o país do 
qual descendiam muitos membros de sua 
comunidade, ela e seus alunos desenvolve-
ram uma lista de possíveis fontes de infor-
mação como entrevistas, artigos de jornais 
e revistas, e livros de receita. À medida 
que os alunos buscavam informação, o 
professor formulava perguntas como: 
“Houve contradições na informação que as 
fontes forneceram?” e “Como diferiram as 
perspectivas que vocês encontraram?”

Conforme ela desenvolvia esse método 
no decorrer do ano, mais tarde aplicando-
o ao estudo de outros países, Elizabeth 
Noll descobriu que seus alunos adquiriram 
uma compreensão “mais valiosa e ampla” 
do que poderia ser fornecida pelos livros 
didáticos. “Por meio das várias expe-
riências de leitura, debates, registro do 
aprendizado, entrevistas, e finalmente ao 
compartilhar”, ela conclui em seu relato da 
experiência, “meus alunos desenvolveram 
um conhecimento que tinha significado 
pessoal para eles. Esse conhecimento era 
mais do que sobre um país. Era também 
sobre eles próprios como aprendizes com-
petentes.”9 As habilidades que esses alunos 
desenvolveram ao comparar e avaliar 
informação, não só aumentou sua compre-
ensão a respeito do mundo, mas também 

os introduziu à habilidade do pensamento 
crítico. Se for reforçado em outras aulas 
(e isso é muito importante), esses hábitos 
mentais os capacitarão a melhor responder 
aos milhares de opiniões que os cidadãos 
devem classificar ao tomar decisões sobre 
questões públicas. 

Estudos Sociais  
na escola adventista

No sistema adventista de educação, a 
área de Estudos Sociais oferece a oportu-
nidade de considerar o que significa ser 
um cidadão cristão. Nas séries iniciais do 
ensino fundamental, o professor deve aju-
dar os alunos a entenderem, por exemplo, 
o que significa ser residente de um bairro 
e as responsabilidades que isso acarreta. 
À medida que a criança avança para séries 
mais adiantadas, a história local e do Esta-
do se torna importante, em parte porque dá 
um senso de localização, o que geralmente 
falta em sociedades inconstantes. Por 
meio dessas experiências educacionais, 
os alunos têm a oportunidade de refletir 
sobre como seu compromisso cristão pode 
afetar o modo em que se relacionam com 
vizinhos não-adventistas ou não cristãos. 
Devem chegar a compreender que a igreja 
local faz parte de uma rede de instituições 
que mantém a comunidade unida. Embo-
ra os americanos tenham a tendência de 
enfatizar o indivíduo isoladamente, a sala 
de aula cristã, em particular, através da 
ênfase no fato de que todas as pessoas são 
criaturas de Deus, formadas à Sua ima-
gem, pode ajudar os alunos a apreciarem 
a forma em que sua vida está intimamente 
ligada à daqueles que estão à sua volta.

As aulas de estudos sociais no ensino 
médio, quer sejam organizadas em torno 
das disciplinas ou focalizadas em ques-
tões sociais, oferecem oportunidade de 
examinar questões de significado para os 
cristãos: como se relacionar com o serviço 
militar e com situações de guerra, res-
ponsabilidade social para com os pobres, 
questões ambientais e relações étnicas. 
Apesar de os adventistas do sétimo dia 
estarem há muito tempo preocupados com 
relações entre igreja e Estado, o surgi-
mento de questões como o aborto, direito 
dos homossexuais, criacionismo e ensino 
moral em escolas públicas tem levantado 
novas questões sobre a função da religião 
no ambiente público. Subjacente a todos 
esses debates está a pergunta fundamental 
do que constitui justiça, um conceito que 
requer reflexão contínua dos cristãos,10 
incluindo os alunos de ensino médio. A 
sala de aula de estudos sociais provê um 
contexto dentro do qual os alunos podem 

O estudo de casos de pessoas como Desmond 
Doss, opositor adventista consciencioso que 
ganhou a Medalha de Honra do Congresso 
Americano, pode ajudar os alunos a explorarem as 
tensões entre lealdade ao país da pessoa e lealdade 
a Deus. 
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desenvolver sua habilidade de pensamen-
to crítico ao descobrirem que nem todos 
os cristãos estão em acordo nas várias 
questões políticas e culturais. Pedir que os 
alunos leiam, por exemplo, artigos con-
trastantes de James Dobson, do programa 
Focus on the Family (Enfoque na Família) 
e Jim Wallis, do livro Sojourners, sobre 
qualquer dos inúmeros assuntos será de 
ajuda para compreenderem que cristãos 
conservadores podem chegar a conclusões 
diferentes sobre questões públicas. 

Implícito na questão de aprender a 
apreciar e entender múltiplas perspectivas 
dentro da sala de aula cristã está o assunto 
da relação entre lealdade ao país da pessoa 
e lealdade a Deus. Os alunos precisam ser 
ensinados que a obediência a Deus tem 
prioridade sobre a fidelidade à nação e a 
submissão às autoridades legais. Ao mes-
mo tempo, precisam aprender que clas-
sificar essas prioridades e colocá-las em 
prática nem sempre é fácil. Uma variedade 
de situações históricas podem ser usadas 
para estudo de casos a fim de ajudar os 
alunos a determinarem uma reação cristã 
adequada para a tensão entre patriotismo, 
obediência às leis e fé religiosa. Os profes-
sores devem usar exemplos bem documen-
tados como ações da Igreja Adventista na 
Alemanha nazista,11 os esforços de John 
Henry Weidner para ajudar os judeus 
a escaparem da França ocupada pelos 
nazistas,12 a experiência de Desmond Doss 
como um “cooperador consciencioso” 
no exército americano durante a Segunda 
Guerra Mundial,13 e a experiência da deno-
minação com o “Project Whitecoat” nos 
Estados Unidos, da era da Guerra Fria.14 
Incluir experiências de outras tradições 
cristãs, como os menonitas,15 ajudará a 
aprofundar o debate.  

Conclusão
Basicamente, os estudos sociais têm 

como alvo ajudar crianças e jovens a 
entenderem que o ser humano viceja em 
uma comunidade atenciosa. Ser um bom 
cidadão significa dar de si mesmo de-
sinteressadamente. Ao compreenderem 
as várias instituições que formam uma 
comunidade – desde o nível da vizinhança 
até o cenário internacional – e o desenvol-
vimento histórico que produziu o mundo 
no qual vivemos hoje, os alunos estarão 
preparados para se tornarem cidadãos 
ativos. A sociedade e o reino de Deus 
dependem disso. 
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João*, um menino de dez anos de 
idade, foi rotulado por seus pais 
como sendo uma “criança proble-
mática”. Seu professor na 5ª série, 
Sr. Samuel*, diz que João se recusa 

a participar das atividades da classe, ape-
sar de ser academicamente capaz, e parece 
estar se isolando de seus colegas.

Wagner*, de 15 anos de idade está 
repetindo o 1º ano do ensino médio. Sua 
professora, Dna. Marli*, reclama que ele 
a desafi a abertamente e freqüentemente 
interrompe as atividades da classe. Em três 
ocasiões dentro de um período de duas 
semanas, fi cou tão agressivo que danifi cou 
severamente equipamentos da sala de aula.

Características sociais e 
comportamentais

Crianças com distúrbios emocionais e 
de comportamento apresentam desafi os 
singulares para professores, pais e outros 
profi ssionais. É difícil conviver com tais 
crianças.1 Tentativas de fazer amizade com 
elas podem resultar em rejeição, abuso 
verbal ou ataque físico. Distúrbios emo-
cionais ou de comportamento freqüente-
mente envolvem características externas, 

tais como violar os direitos básicos dos 
outros, agredir fi sicamente, danifi car 
propriedades, ignorar repreensão e roubar; 
ou características internas, tais como ti-
midez exagerada, depressão, preocupação 
excessiva, e medos sem procedência. Sem 
intervenção, esses alunos podem sofrer 
problemas sociais e de comportamento 
pelo resto da vida.

Identifi cando as causas

Alguns especialistas acreditam 
que crianças nascem com um 
 temperamento biologicamente 
 determinado. Apesar do tempe-
  ramento herdado em si mesmo 

não causar problemas de comportamento, 
pode predispor a criança a difi culdades.2 

Pesquisas também têm explorado os 
efeitos de várias condições médicas e 
físicas (ferimento craniano traumatizante, 
síndrome alcoólica fetal e autismo) sobre 
o comportamento.

A infl uência do lar, de colegas e da 
escola desempenha também uma função 
importante nos problemas emocionais 
e de comportamento. O relacionamento 
das crianças com seus pais, especialmen-

Elvin Gabriel e Sheryl A. Gregory

Intervenção para 
ajudar crianças 
com problemas 

emocionais e de 
comportamento

te durante os primeiros anos, infl uencia 
grandemente o modo como aprendem a 
se comportar e lidar com a frustração. De 
igual modo, o relacionamento interpessoal 
dos professores e as interações com as 
crianças são importantes para ajudá-los a 
compreender e praticar comportamento 
apropriado na sala de aula.3 Os colegas 
também têm uma forte infl uência. Ape-
sar de os grupos fazerem muitas coisas 
construtivas juntos, tais como participar 
de jogos e se socializar, é normalmente 
na companhia de amigos que as crianças 
começam a fumar, beber, e se envolver em 
outros comportamentos de risco.4

Os professores e administradores 
devem desenvolver habilidades para 
descrever e identifi car áreas problemáticas 
antes de serem capazes de lidar com tais 
comportamentos. Sendo que a maior parte 
dos problemas de comportamento na sala 
de aula são provocados por uns poucos 
alunos, os professores precisam ser capa-
zes de predizer os momentos e as tarefas 
durante os quais o comportamento inapro-
priado ocorrerá. Alunos superdotados têm 
maior probabilidade de se comportar mal 
durante os intervalos e quase no fi m das 
aulas. Em contraste, estudantes com pouca 
capacidade tendem a se comportar mal no 
meio da aula.5 



23REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA ■ 24:2007

Heward fez uma lista de cinco dimen-
sões que podem ajudar professores a 
identificar e a descrever o comportamento 
de alunos.6

• Proporção ou freqüência: Com que 
freqüência um comportamento específico 
ocorre. Crianças com distúrbio de com-
portamento se comportam mal com mais 
freqüência.

• Duração: Por quanto tempo uma 
criança se concentra em uma atividade 
específica. A maioria dos acessos de raiva 
em crianças, por exemplo, não dura mais 
que uns poucos minutos, mas os acessos 
em crianças com distúrbios emocionais ou 
de comportamento podem continuar por 
mais de uma hora. Um outro problema são 
comportamentos de duração muito curta. 
Algumas crianças com distúrbios emocio-
nais ou de comportamento, por exemplo, 
por vezes não conseguem perseverar em 
uma tarefa por mais de alguns segundos.

• Topografia: A forma de compor-
tamento. Crianças com distúrbios se 
comportam de maneiras raramente vistas 
em crianças típicas (provocam incêndios, 
abuso-pessoal). Esses comportamentos po-
dem ser inadequados, bizarros ou perigo-
sos para a própria criança ou para outros.

• Latência: A duração de tempo entre 
o sinal para agir e o início do comporta-
mento. Esse período pode ser muito longo 
(Ex.: vários minutos podem se passar até 
que uma criança obedeça ao pedido do 
professor), ou muito curto (Ex.: a criança 
reage à mínima provocação ou frustração 
gritando e tendo um acesso de raiva, não 
deixando tempo algum para considerar 
comportamentos alternativos mais apro-
priados).

• Magnitude: A força ou intensidade 
do comportamento. Isso vai de muito 
pouco (falar tão suave que não possa ser 
ouvida) a excessivo (bater a porta, gritar).

Manter um relatório por escrito dos 
itens mencionados acima ajudará o pro-
fessor a formar hipóteses sobre o com-
portamento. Saber porque uma criança se 
envolve em um comportamento importu-
nador (tal como evitar tarefas escolares 
ou chamar atenção) habilita o professor a 
sugerir maneiras em que a criança pode 
suprir suas necessidades de formas mais 
apropriadas. Manter um relatório da infor-
mação também ajudará a consultar outros 
profissionais e a manter informados os 
pais e a administração.7

Intervenções psicopedagógicas
Antes de tentar intervenções específi-

cas, os professores devem descartar possí-
veis problemas médicos ou de aprendizado 

que possam fazer com que a criança aja de 
modo anormal. Crianças freqüentemente 
reagem a traumas (tais como guerra/terro-
rismo, morte/divórcio dos pais, desastres 
naturais) com problemas de comportamen-
to a curto prazo. Lidar com essas situações 
especiais pode exigir ajuda profissional. 
Alguns distúrbios emocionais graves 
podem exigir um regime bem monitorado 
de medicamento combinado com acon-
selhamento. No entanto, para professores 
que lidam com problemas de comporta-
mento em geral, os passos a seguir podem 
auxiliar a determinar planos e intervenções 
apropriados de comportamento.

Passo 1: Identificar o problema.
Evitar rotular o comportamento. Regis-

trar os dados específicos: onde, quando e 
por que o problema ocorreu. As crianças 
freqüentemente se envolvem em compor-
tamentos problemáticos porque querem 
algo (atenção, atividade preferida) ou de-
sejam evitar algo (tarefa escolar, situações 
que produzem ansiedade). Compreender o 
“por quê” do comportamento pode ajudar 
você a desenvolver intervenções apro-
priadas. Isto, normalmente é chamado de 
Avaliação de Comportamento Funcional.

Passo 2: Brainstorm/Raciocinar 
sobre o que fazer.

Você pode fazer isso sozinho ou com 
mais alguém que tenha conhecimento e 
habilidade para resolver problemas de 
comportamento. Pais, psicólogos edu-
cacionais, professores e administradores 
podem agir como consultores. Famílias, 
escolas e comunidades devem unir suas 
habilidades e recursos para produzir mu-
dança. Já que os pais são a influência mais 
importante na vida das crianças, eles de-
vem ser considerados parceiros da escola 
para ajudar as crianças a alcançarem êxito.

Passo 3: Escolher a melhor 
intervenção, e implementá-la de 
forma constante.

Manter bons relatórios. Seu alvo deve 
ser apoiar e reforçar comportamentos 
apropriados. Você pode também precisar 
parar de reforçar comportamentos inade-
quados – por exemplo, dar atenção ao alu-
no quando ele não se comporta. Comuni-
car o plano claramente aos alunos e todos 
envolvidos em monitorar ou implementar 
as intervenções (outros professores, a 
secretária da escola, e/ou os pais).

Passo 4: Avaliar.
Coletar informação antes, durante e de-

pois da intervenção o ajudará a determinar 
se o plano está funcionando ou se neces-
sita de mudanças. Se você está usando 
reforço positivo, os reforços (conse- 
qüências de bons comportamentos) podem 
precisar ser periodicamente ajustados a 
fim de se manterem atraentes ao aluno. 
De igual modo, aumentar as exigências de 
comportamento funciona bem à medida 
que a criança aprende novas habilidades 
e é capaz de transferi-las com êxito para 
outras situações. Seguir o modelo de solu-
ção de problema acima o ajudará a aliviar 
problemas específicos de comportamento.

Solucionando problemas gerais 
de comportamento

As recomendações a seguir podem ser 
úteis ao se lidar com problemas gerais de 
comportamento em salas de aula:

1. Regras da classe. São vitalmente 
importantes para encorajar e reforçar com-
portamento apropriado. As regras da classe 
devem ser poucas, expressas de maneira 
positiva e executadas coerentemente. Com 
crianças mais novas, você pode precisar 
conversar sobre o significado das regras e 
exemplificá-las. É importante reconhecer 
e recompensar alunos que se comportam 
adequadamente. Dessa maneira, os alunos 
percebem que podem conseguir sua aten-

Crianças com distúrbios emocionais 

e de comportamento apresentam 

desafios singulares para professores, 

pais e outros profissionais.
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ção com comportamento adequado, em 
vez de comportamento importunador.8

2. Treinamento de habilidades sociais. 
Todos os alunos podem se beneficiar de 
instrução sobre habilidades sociais, mas 
essas são especialmente importantes para 
os portadores de distúrbio emocional e de 
comportamento. Elas provêm as ferramen-
tas para que eles possam reagir adequada-
mente às demandas interpessoais, ambien-
tais e sociais da vida. Tal treinamento deve 
enfatizar a aquisição de comportamentos 
aceitáveis e a redução de problemas de 
comportamento. Os alunos devem apren-
der a usar essas habilidades devidamente 
em uma variedade de ambientes.9

3. Ensino para o êxito. O fracasso aca-
dêmico ou a frustração pode agravar dis-
túrbios emocionais ou de comportamento. 
Os professores podem modificar tarefas e 
expectativas sem enfraquecer o currículo. 
Recompensar alunos pelo que sabem ou 
fizeram corretamente os motivará a fazer o 
melhor. Certifique-se também de que você 
reconhece o progresso deles quanto aos 
objetivos. Instrução e currículo devem ser 
ajustados ao nível e à habilidade acadêmi-
ca do aluno.10

4. Envolvendo colegas. Esta pode ser 
uma ferramenta especialmente eficaz para 
os alunos com baixa auto-estima ou timi-
dez exagerada. Dividir a classe em peque-
nos grupos de três ou quatro pode fazer a 
criança sentir que ela faz parte da classe e 
pode prover um sistema de apoio. Colegas 
também podem ajudar a dar exemplo de 
bom comportamento. Além disso, um sis-
tema de “amigos tutores” permite que os 
alunos recebam uma explicação e revisão 
adicional, diminuindo assim o número de 
interrupções para o professor.11

 5. Contrato de comportamento. A es-
cola pode criar um contrato por escrito no 
qual o aluno concorda em se comportar de 
um modo específico, em troca de recom-
pensas ou privilégios. O contrato deve 
especificar: os alvos de comportamento, 
como o comportamento será avaliado, e 
a data na qual o contrato será revisado. O 
contrato deve ser assinado por ambas as 

partes envolvidas – alunos, professores de 
educação especial, professores em geral, 
pais e qualquer outro funcionário da escola 
que tenha contato direto com o aluno. O 
professor pode ajudar o aluno a desenvol-
ver um sentimento de posse em relação ao 
contrato.12

Considerações culturais
Os professores devem reconhecer a 

poderosa influência da cultura sobre o 
comportamento de aprendizado. A criança 
aprende sobre comportamento apropriado 
em casa e na comunidade; por isso, se as 
expectativas dos pais forem diferentes das 
expectativas das escolas, podem resultar 
graves problemas.13 Quando os professores 
compreendem diferenças culturais, são 
capazes de reagir de maneira sensível e 
respeitosa. Os professores podem aprender 
sobre os prós e contras culturais conver-
sando com pessoas familiarizadas com a 
cultura de seu aluno, como educadores 
bilíngües, pais, membros da comunidade 
e outros alunos.14 Compreender a heran-
ça sócio-cultural dos alunos “é crucial 
para ensinar eficazmente tanto o material 
acadêmico como o comportamento e as 
expectativas da escola”.15

Implicações para professores 
cristãos

Crianças com distúrbios emocionais e 
de comportamento precisam especialmen-
te do que as pessoas ao seu redor pensam 
ser mais difícil dar – carinho, apoio e 
compreensão.16 Ao mesmo tempo em que 

alunos com distúrbios emocionais e de 
comportamento em escolas públicas são 
auxiliados por planos de serviço individua-
lizado, pequenas escolas denominacionais 
freqüentemente não possuem profissionais 
e serviços especializados para prover esse 
tipo de assistência. Professores cristãos, no 
entanto, podem prover às crianças apoio 
emocional e psicológico positivo para aju-
dá-las a alcançar crescimento e desenvol-
vimento ideais. Como o Supremo Mestre, 
podem procurar reconhecer as infinitas 
possibilidades em cada um de seus alunos.

Todavia, os professores cristãos não 
devem aceitar ou tolerar comportamentos 
que perturbem o aprendizado da classe. 

A influência do lar, de colegas e da 

escola desempenha também uma 

função importante nos problemas 

emocionais e de comportamento.

Sendo que a maior parte dos 

problemas de comportamento na 

sala de aula são provocados por 

uns poucos alunos, os professores 

precisam ser capazes de predizer os 

momentos e as tarefas durante os 

quais o comportamento inapropriado 

ocorrerá.
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rem através de palavras e ações que são 
completamente dependentes de Cristo para 
ter sabedoria. Ellen White escreveu que 
o professor que tem uma compreensão 
correta do trabalho da verdadeira educação 
“procurará fixar a atenção dos alunos no 
modelo, Cristo Jesus, o mais distinguido 
entre dez mil, Aquele que é totalmente 
desejável.”17

* Pseudônimos para manter anonimi-
dade.

Elvin Gabriel, 
Ed.D., é professor as-
sociado de Educação e 
Aconselhamento Psico-
lógico na Universidade 
Andrews em Berrien 
Springs, Michigan, 
E.U.A. Ele ajuda pro-
fessores a reconhecerem 
e compreenderem as 
necessidades de crian-
ças excepcionais, e a implementarem intervenções de 
psicopedagogia apropriadas aos níveis de maturida-
de e crescimento delas. Na época em que esse artigo 
foi escrito, 

Juntamente com carinho e apoio, devem 
exercer um firme senso de autoridade. 
Regras e diretrizes para o comportamento 
na sala de aula, juntamente com conse-
qüências para a falta de submissão, devem 
ser constantemente cumpridas. Estabelecer 
limites é crucial para ajudar as crianças a 
se direcionarem e se reajustarem. Limites 
estimulam as faculdades mentais e desen-
volvem força moral. Toda disciplina deve 
ser aplicada com amor e compaixão.

Algumas vezes, o comportamento dos 
alunos é tão extremo e descontrolado que 
o professor se sente incapaz de intervir de 
modo eficaz. Quando isso ocorre, ele deve 
recrutar a ajuda de outros funcionários da 
escola para determinar a melhor medida a 
ser tomada. Tais comportamentos extre-
mos podem requerer a intervenção de 
profissionais, que estão preparados para 
avaliar a criança e desenvolver estratégias 
apropriadas e planos de tratamento. Os 
professores podem lidar com êxito com 
alunos que possuem distúrbios emocionais 
e de comportamento se usarem os princí-
pios bíblicos de disciplina e demonstra-

Crianças com distúrbios emocionais 

e de comportamento precisam 

especialmente do que as pessoas ao 

seu redor pensam ser mais difícil dar 

– carinho, apoio e compreensão.

Sheryl A. Gregory, 
Ph.D., NCSP, era 
a coordenadora do 
programa de Psicologia 
Escolar na Universidade 
Andrews.
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Prevenção, 
reconhecimento e 

tratamento de 
doenças na escola

R. Patti Herring e Vanessa Jones

Em pesquisa realizada pela editora 
infantil Scholastic foi relatado que 
mais de 70 por cento dos profes-
sores já haviam faltado às aulas 
devido a doenças transmitidas por 

seus alunos.1 O mesmo número ou mais de 
crianças, se questionadas, provavelmente 
relatariam que também haviam sido con-
tagiadas por algum tipo de vírus na escola. 
De acordo com um relatório, alunos da 
pré-escola ao último ano do ensino médio 
em escolas públicas americanas “perde-
ram mais de 164 milhões de dias letivos” 
devido a doenças transmissíveis (isto é, 
infecções virais ou bacterianas).2

Gripes e resfriados são as principais 
causas de crianças e professores faltarem 
às aulas. A falta dos professores acrescenta 
um peso fi nanceiro adicional às institui-
ções educacionais, exigindo mais salários 
de professores substitutos e mais paga-
mentos de ausência por doença. Para os 
alunos, perder aula pode resultar em fraco 
desempenho acadêmico e problemas de 
comportamento.

Professores e administradores escolares 
têm achado cada vez mais difícil manter o 
ambiente escolar e a sala de aula saudáveis 
e limpos para os alunos. Em uma pesquisa 
da Scholastic, 90 por cento dos professo-
res relataram que muitos alunos vêm para 
a escola doentes. Cerca de 30 por cento 
relataram que os funcionários da limpeza 
deixavam de desinfetar as salas de aulas 
regularmente, e disseram que os profes-
sores não tinham tempo ou ferramentas 
para manter suas salas de aula livres de 
germes.3

Existem três maneiras pelas quais as 
pessoas contraem doenças: (1) contato 
pessoal; (2) contato com superfícies con-
taminadas por pessoas doentes (bebedou-
ros, maçanetas, escrivaninhas, carteiras 
e cadeiras, canetas e lápis); banheiros 
(vasos sanitários e torneiras); teclados 
de computador; telefones; brinquedos e 
equipamento de playground; livros, lenços 
de papel sujos, etc.; e (3) ingestão de água 
e alimentos contaminados.

Que você pode fazer para manter um 
ambiente escolar mais saudável e manter 
seus alunos com saúde, dentro e fora da 
sala de aula? Para prevenir doenças na 
escola, também é importante prevenir 
doenças fora da sala de aula. Os hábitos 
de saúde de cada aluno e funcionário têm 
infl uência direta sobre a escola. Cada 
pessoa pode criar um problema ou fazer a 
diferença.

O propósito deste artigo é prover infor-
mação que ajude você a alcançar e manter 
um ambiente escolar mais saudável. Bons 

Esse artigo foi lido e aprovado pelo Departamento de Saúde e Temperança 
da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia.
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Prevenção, 
reconhecimento e 

tratamento de 
doenças na escola

Os hábitos de saúde de cada aluno 

e funcionário têm infl uência direta 

sobre a escola. Cada pessoa pode 

criar um problema ou fazer a 

diferença.

hábitos de saúde, como lavar as mãos 
freqüentemente, podem assegurar alunos 
e professores mais saudáveis e menos ab-
sentismo. Este artigo explicará os pontos 
essenciais ao lavar as mãos bem como 
alternativas para ocasiões quando sabão 
e água não estão disponíveis. Abordará 
também as doenças transmissíveis mais 
comuns como resfriados, gripes e a me-
ningite que está se tornando um problema 
cada vez maior nos campi universitários. 
Sugerimos também diretrizes e procedi-
mentos escolares para serem incluídos em 
seu manual do aluno.

A gripe e o resfriado comum
A Infl uenza A e B (gripe) é um pro-

blema mundial. O vírus da infl uenza A 
e B circulou pelo mundo inteiro nesses 
últimos anos. No hemisfério norte, o auge 
da estação da gripe é entre dezembro e 
março. No hemisfério sul, o auge é entre 
abril e setembro.4 No entanto, a gripe pode 
ser contraída durante o ano todo.

A infl uenza afeta cerca de 25 a 50 mi-
lhões de pessoas anualmente nos Estados 
Unidos, resultando em cerca de 20.000 
mortes por ano.5 A maioria dos casos são 
de crianças em idade pré-escolar e escolar, 
com uma incidência anual de 15 a 42 por 
cento entre esses grupos.

A infl uenza é causada por uma família 
de vírus conhecidos como ortomixovírus. 
Existem três tipos de infl uenza: A, B e 
C, dos quais os tipos A e B estão fre-
qüentemente associados a doenças do ser 
humano.6 Cada ano, esses vírus passam 
por mudanças em sua composição celular. 
Como resultado, pessoas que tiveram 
gripe em um ano ainda estarão sujeitas 
a contraí-la no ano seguinte. Por causa 
das mudanças no vírus, a cada dois ou 
três anos podem existir epidemias locais 
e a cada 10 a 20 anos, a probabilidade de 
epidemias globais.7

Sintomas: A gripe ataca forte e rapi-
damente com febre, dor de cabeça, tosse, 
dores no corpo e obstrução ou secreção 
nasal. Complicações graves podem se 
seguir, tais como: desidratação, asma, pro-
blemas de sinusite, infecções do ouvido, e 
pneumonia bacteriana. Quando crianças, 
professores e outros funcionários da escola 
estiverem gripados devem permanecer 
em casa para evitar maior propagação do 
vírus.

Uma vez que um professor reconhece 
os sintomas em um aluno, o pai ou tutor 
deve ser chamado o mais rápido possível 
para levar a criança para casa. Entremen-
tes, a criança deve ser isolada. A enfermei-
ra da escola ou outros funcionários devem 

instruir os pais a 
não dar aspirina 
aos seus fi lhos 
quando apresentam 
sintomas de gripe.8 
Devem entrar em 
contato com seu 
médico para maio-
res instruções sobre 
como lidar com os 
sintomas.

A Avian infl uen-
za A (gripe aviária) 
ganhou atenção 
mundial durante os 
últimos anos. Esta-
tísticas recentes do 
WHO indicam um 
total de 186 casos e 
105 mortes reporta-
dos. Os países que 
já foram afetados 
até o momento in-
cluem nove nações 
asiáticas, em ordem 
descendente por 
número de casos: 
Coréia, Vietnã, 
Japão, Tailândia, 
Camboja, Laos, 
Indonésia, China e Malásia. Outros países 
que reportaram epidemias incluem Iraque, 
Turquia, Rússia, Cazaquistão, Mongólia e 
Romênia.9

O WHO estimou o risco de uma epi-
demia global como sendo muito sério.10 
A doença é transmitida primariamente 
através da saliva, secreções nasais e fezes 
de aves infectadas e superfícies tocadas 
por elas.11 Outros meios de se contrair a 
doença incluem a ingestão de água con-
taminada e o contato com fezes de aves 
domésticas, usadas como fertilizante. A 
transmissão de uma pessoa para outra é 
rara até o momento.12

Sintomas: Os sintomas são similares 
aos sintomas da gripe normal apesar de 
serem mais agressivos, e poderem incluir: 
febre, tosse, dor de garganta e dores mus-
culares; além de diarréia, dores abdomi-
nais, sangramento do nariz, pneumonia, 
difi culdade respiratória aguda e outras 
complicações que ameaçam a vida como 
pneumonia viral e falência múltipla de 
órgãos.13

Resfriado comum: Em seus estágios 
iniciais, é difícil distinguir entre o res-
friado e a gripe. Mas de um modo geral, 
a gripe começa subitamente, produzindo 
febre alta e fortes dores no corpo, enquan-
to um resfriado tende a ser mais gradual. 
Tanto o resfriado como a gripe causam 

infl amação das membranas mucosas do 
nariz, da boca, e da garganta. Os sintomas 
do resfriado normalmente incluem espirro 
e secreção nasal.

Prevenção de resfriados e gripe. 
Pessoas com o sistema imunológico enfra-
quecido estão mais suscetíveis a contrair 
resfriados, gripes e outras doenças. A pri-
meira linha de defesa é manter o sistema 
imunológico saudável e forte. Como parte 
de seu currículo de saúde, ensine aos alu-
nos como manter um sistema imunológico 
saudável. Isso inclui uma dieta equilibra-
da, com abundância de frutas e vegetais. 
Uma boa regra é se esforçar para comer 
cinco porções de frutas e vegetais por dia.

O currículo de saúde deve também 
incluir informação sobre a necessidade de 
descanso adequado (oito ou nove horas de 
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Resfriados e gripes

RESFRIADOS

Sintomas
 • Febre baixa (se houver) e calafrios.
 • Dor de garganta.
 • Obstrução ou secreção nasal.
 • Tosse.
 • Espirro.

Tratamento
 • Beber bastante líquido (quente ou 

frio; isto é, um copo de líquido para 
cada hora acordado).

 • Manter as membranas mucosas 
(nariz e garganta) úmidas.

 • Gargarejar salmoura morna.
 • Usar solução nasal salina.
 • DESCANSAR.
 • Chamar o médico se os sintomas 

persistirem ou se ficarem muito 
fortes.

 • Ficar em casa quando estiver doente e 
encorajar alunos a fazerem o mesmo.

 • Lavar as mãos freqüentemente.
 • Evitar contato com pessoas que 

parecem estar doentes.
 • Cobrir o nariz e a boca com lenço ao 

tossir ou espirrar.
 • Usar lenço de papel descartável em 

vez de lenço de pano para reduzir a 
propagação do vírus.

 • Lavar as mãos freqüentemente du-
rante o dia, especialmente depois de 
tossir, espirrar ou assoar o nariz.

GRIPES

Sintomas
 • Doença mais grave que um resfriado e 

pode causar complicações perigosas.
 • Febre alta súbita (38º C ou mais) e 

calafrios.
 • Dores no corpo e dores musculares.
 • Dor de garganta.
 • Tosse persistente.
 • Dor de cabeça.
 • Fadiga (cansaço).

Tratamento
 • Reduzir a febre com Tylenol ou 

analgésico.
 • Beber muito líquido para evitar a 

desidratação (isto é, um copo de 
líquido para cada hora acordado).

 • DESCANSAR.
 • Chamar o médico se os sintomas per-

sistirem ou se tornarem muito fortes.
 • Chamar o médico se sintomas de gripe 

ou erupção de pele vermelha aparece-
rem de quatro dias a três semanas após 
uma picada de carrapato.

 • Esterilizar superfícies tocadas por 
pessoas doentes.

 • Lavá-las por pelo menos 15 segun-
dos usando água em abundância.

 • Manter as mãos longe do nariz, 
olhos e boca.

 • Comer bem, beber água em abun-
dância (8-10 copos por dia), e exer-
citar para manter o sistema imunoló-
gico em condição de defesa.

 • Tomar todos os anos a vacina contra 
a gripe.

Prevenir/retardar a transmissão de resfriado e gripe

sono por noite), exercício regular ou ati-
vidade física, banho regular, e ingestão de 
água pura (oito a dez copos por dia). Tudo 
isso ajudará a fortificar o sistema imunoló-
gico e repelir a doença.

 O estresse pode enfraquecer signi-
ficativamente o sistema imunológico. 
Pesquisas demonstram que pessoas que 
estão sofrendo estresse extremo têm maior 
probabilidade de experimentar sintomas de 
gripe mais severos do que em circunstân-
cias normais.14 Portanto, o currículo deve 
incluir técnicas de controle de estresse 
(que também serão úteis para os professo-
res!). As crianças podem continuar essas 
práticas em casa e compartilhar o que 
aprenderam com os pais e outros membros 

da família. Os professores podem apre-
sentar seminários de controle de estresse 
e aulas para seus colegas, administradores 
e pais. Não se esqueça de praticar o que 
você ensina!

Pessoas que interagem com crianças 
diariamente (professores, assistentes e 
funcionários) devem ser encorajadas a 
tomar a vacina contra a gripe. Alunos com 
alto risco, que sofrem de doenças crônicas 
como asma, condições cardíacas e outras 
deficiências do sistema imunológico 
juntamente com seus pais devem tomar a 
vacina contra a gripe.15

Meningite: Inflamação das membra-
nas que envolvem o cérebro e a medula 
espinhal. Existem dois tipos de meningite: 

a viral e a bacteriana. Ambos são propa-
gados pela secreção do nariz e da garganta 
de uma pessoa infectada.

A meningite viral, que normalmente 
afeta crianças maiores e jovens, é mais fra-
ca e suas vítimas normalmente se recupe-
ram entre sete a dez dias sem tratamento. 
A meningite bacteriana é potencialmente 
fatal e requer tratamento de emergência 
imediato.

Sintomas: Os sintomas da meningite 
viral se assemelham aos da gripe (febre, 
dores musculares) e levam vários dias 
para se desenvolverem.16 Os sintomas da 
meningite bacteriana, que normalmente 
ataca subitamente, incluem irritabilidade, 
febre, dor de cabeça aguda e torcicolo, 
bem como, náusea, vômito, desorientação, 
tontura, letargia, convulsões, sensibilidade 
à claridade,17 e em alguns casos, uma irri-
tação repentina da pele que começa com 
manchas num tom roxo avermelhado e se 
transformam em bolhas.18

Prevenção e tratamento: O trata-
mento para meningite depende do tipo de 
infecção. Para a meningite viral, normal-
mente não é necessário tratamento médico 
formal. Recomenda-se o descanso. Febre e 
dores de cabeça podem ser aliviadas com 
um analgésico leve como Tylenol ou outro 
qualquer. A meningite bacteriana deve ser 
tratada imediatamente com antibiótico 
intravenoso.19

Outras doenças infecciosas 
comuns no ambiente escolar

Conjuntivite: Inflamação da membrana 
que cobre a parte branca dos olhos e a 
parte interna das pálpebras, causada por 
vírus ou bactéria. Ao mesmo tempo em 
que é bem comum, não apresenta proble-
ma a longo prazo para os olhos ou visão 
da criança. No entanto, a conjuntivite é 
altamente contagiosa.

Sintomas: Incluem vermelhidão, cocei-
ra e dor; secreção transparente ou amarela; 
e sensibilidade à luz. As pálpebras podem 
ficar coladas.20

Tratamento: A conjuntivite normal-
mente é tratada com gotas de antibiótico 
ou colírio.

Prevenção: As pessoas podem propa-
gar a conjuntivite de um olho para o outro, 
esfregando os olhos com dedos infecta-
dos. Pode também ser propagada a outra 
pessoa através de dedos infectados ou pela 
manipulação de superfícies contamina-
das (maçanetas, pias de banheiro, etc.) e 
depois tocando o nariz, boca ou olhos. As 
crianças devem ser encorajadas a manter 
suas mãos longe dos olhos, boca e nariz. 
Lavar bem as mãos é essencial para preve-
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Professores e administradores 

escolares têm achado cada vez mais 

difícil manter o ambiente escolar e a 

sala de aula saudáveis e limpos para 

os alunos.

nir a propagação da conjuntivite.21 Alunos 
infectados devem permanecer em casa.

Catapora (Varicela): Doença altamente 
contagiosa que é transmitida através do 
contato direto de uma pessoa com outra ou 
através do ar.22 O período de incubação é 
de 10 a 21 dias. Já existiram epidemias em 
escolas americanas, mesmo entre crianças 
vacinadas.

Sintomas: Febre baixa e erupções da 
pele (vesículas), causando feridas no cor-
po23 que podem deixar cicatrizes.

Prevenção: A primeira dose da vacina 
contra varicela tem uma eficácia de 94 
por cento contra a doença; a segunda dose 
tem uma eficácia de 98 por cento. Quando 
uma epidemia ocorre, alunos e seus irmãos 
mais novos devem receber uma dose de 
reforço. (No entanto, as doses devem ser 
espaçadas: para crianças entre 12 meses 
e 12 anos de idade, em intervalos de três 
meses; para crianças maiores, em interva-
los de quatro meses.)24

Precauções: A catapora é contagiosa, 
um a dois dias antes e quatro a cinco dias 
depois da erupção aparecer.25 Crianças e 
adultos diagnosticados com catapora não 
devem ir à escola até que todas as erup-
ções estejam secas. Se a criança esteve 
na escola logo antes de ser diagnosticada, 
brinquedos e superfícies que poderiam 
ter sido contaminados com secreção das 
lesões devem ser desinfetados.26

Caxumba: Infecção viral aguda alta-
mente contagiosa que se propaga de uma 
pessoa para outra através do contato direto 
com gotículas úmidas do nariz e da boca 
(tosse, espirro).27

Em maio de 2006, O Centro Americano 
para Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC) relatou 2.600 casos de caxumba em 
11 Estados, a maior epidemia de caxumba 
em mais de 20 anos. A mesma tendência 
tem sido um problema na Inglaterra desde 
2004.28

Sintomas: Febre, dores musculares, 
dores de cabeça e dores faciais, dor de 
garganta, cansaço e perca de apetite; e 
inchaço das têmporas e glândulas salivares 

atrás do ouvido. Em casos raros, a caxum-
ba pode afetar o sistema nervoso central 
e o pâncreas; em adolescentes e adultos 
(homens), pode causar infertilidade.

Prevenção e tratamento: Todos os 
alunos devem ser vacinados contra a 
caxumba. O período de incubação é de 
12 a 24 dias. Não existe tratamento para a 
caxumba.29

Hepatite: A hepatite causa a inflamação 
do fígado. O tipo mais comum é a hepatite 
B (HBV). A condição pode ser aguda 
(nova e a curto prazo) ou crônica (contínua 
e a longo prazo). A hepatite B é consi-
derada um vírus transmitido pelo sangue 
porque é transmitido através da exposição 
ao sangue de outra pessoa ou outro fluído 
do corpo através de uma ruptura na pele 
ou membrana mucosa (na boca, genitália 
ou reto). Uma pessoa não pode contrair 
hepatite B através de contato casual (aper-
to de mãos, abraço, tosse ou espirro de 
outra pessoa, ingestão de alimentos e água 
contaminados). O meio mais comum de 
transmissão é o contato sexual. No entan-
to, a doença também pode ser transmitida 
pelo compartilhar de giletes e escovas de 
dente com pessoas infectadas.

Sintomas: Uma pessoa pode não perce-

ber que está infectada com hepatite B por-
que a doença normalmente não apresenta 
sintomas. Entretanto, é altamente conta-
giosa e uma pessoa pode ser portadora 
durante toda a sua vida. Quando existem 
sintomas, eles normalmente aparecem 
dentro de 30 a 180 dias da exposição e 
incluem: fadiga, coceira, perda de apetite, 
desconforto abdominal, náusea e vômito, 
dores nas juntas e erupções na pele. Em 
casos mais graves, a vítima desenvolve 
o amarelamento da pele, olhos e boca, 
conhecido como icterícia.30

Prevenção e tratamento: A principal 
medida preventiva é a vacinação. A série 
de vacinas, muito segura e eficaz (que 
provê proteção contra a hepatite A e B) é 
recomendada para pessoas abaixo de 19 
anos de idade. Prevenção adicional na es-
cola e em casa inclui ensinar as crianças a 
não compartilharem objetos pessoais com 
amigos ou colegas de classe.

A hepatite B normalmente não requer 
cuidado médico e é curada sem trata-
mento. Porém, às vezes existem sintomas 
como vômito e diarréia que causam desi-
dratação. O tratamento é a re-hidratação 
com água e bebidas enriquecidas com ele-
trólitos. Pessoas infectadas com a hepatite 
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Que você pode fazer para manter 

um ambiente escolar mais saudável 

e manter seus alunos com saúde, 

dentro e fora da sala de aula?

B crônica devem estar sob os cuidados de 
um médico.

Sarampo: Doença viral altamente con-
tagiosa que se propaga através do contato 
direto com secreções do nariz e da gargan-
ta de uma pessoa infectada. Pode também 
ser propagada indiretamente através de 
artigos recentemente contaminados com 
essas secreções.

Sintomas: A febre é comum, junta-
mente com tosse, olhos lacrimejantes e 
secreção nasal. Erupções elevadas na cor 
vermelha escuro aparecem na pele. Com-
plicações graves podem se seguir. 

Intervenção: A doença pode se propa-
gar de uma pessoa para outra antes do co-
meço dos sintomas até quatro dias depois 
do aparecimento das erupções. Portanto, 
alunos devem permanecer fora da escola 
até pelo menos quatro dias depois das 
erupções aparecerem. A imunização deve 
ser exigida de todos os alunos.31

Vírus da imunodeficiência humana 
(HIV): Causa da Síndrome de Imunodefi-
ciência Adquirida (AIDS).32 O vírus pode 
ser transmitido por contato sexual e pelo 
compartilhar de agulhas sujas por viciados 
em drogas. Pode também ser propagada 
quando os fluídos do corpo de uma pessoa 
infectada entram em contato com as 
membranas mucosas de uma pessoa não 
infectada (olhos, boca ou nariz) ou cortes 
na pele. A doença não é propagada por 
contato casual como dar as mãos, sentar ao 

lado de uma pessoa na escola ou conviver 
com um companheiro de quarto com HIV, 
etc. Uma pessoa com AIDS está sujeita a 
infecções oportunistas, algumas das quais 
são uma ameaça à vida se não forem tra-
tadas. Uma criança ou professor com teste 
positivo HIV ou com AIDS não precisa 
ser excluído da escola a menos que ela ou 
ele tenha uma infecção oportunista como 
tuberculose ou pneumonia. Deve-se permi-
tir que crianças infectadas participem das 
atividades escolares, incluindo brincar 
com outras crianças e receber abraços dos 
professores.

Professores e enfermeiras da escola de-
vem tomar precauções (incluindo o uso de 
luvas de borracha) ao lidar com crianças 
feridas. Qualquer superfície que se tornar 
contaminada com sangue deve ser limpa 
com água quente e sabão ou com uma 
mistura de água sanitária e água (cerca de 
um quarto de copo de água sanitária para 
cada quatro litros de água).33

Garganta do strep: Essa doença 
altamente contagiosa é mais comum em 
crianças entre 5 e 15 anos, mas pode afetar 
pessoas de todas as idades. Se uma criança 
está com a garganta inflamada, existe 
grande possibilidade de que ela tenha 
garganta do Strep. A bactéria Strep pode 
se tornar transmissível pelo ar, então um 
espirro ou tosse pode propagá-la a outras 
pessoas. Algumas crianças podem carregar 
a infecção sem apresentar os sintomas.

Sintomas: Crianças com garganta do 
Strep podem reclamar que sua garganta 
dói ou parece estar arranhando quando en-
golem ou comem. Podem ter febre acima 
de 38.3º C, e glândulas linfáticas inchadas 
no pescoço. Algumas crianças têm dor de 
cabeça, dor de estômago, ou coceira, e a 
garganta vermelha, inchada com bolhas de 
pus.

Tratamento e prevenção: A garganta 
do Strep é curada com antibióticos. Se 
não for tratada pode causar graves danos 
ao coração e às juntas (febre reumática), 
e problemas nos rins. A prevenção é a 
mesma da conjuntivite – manter crianças 
em casa, lavar bem as mãos e usar lenço 
de papel ao espirrar e tossir.34

Prevenção –  
conheça as áreas de perigo

No ambiente escolar, as áreas de perigo 
para os germes são: o banheiro, o refeitó-
rio, e a sala de aula. Alunos transportam 
germes para a escola depois de estarem 
expostos a pessoas doentes em casa e em 
lugares públicos.

O local de maior perigo para os germes 
é a mão: Muitas pessoas reconhecem que 

existem germes em hospitais, banheiros 
(vaso sanitário, pia), buchas de cozinha, 
e cestos de lixo. Mas muitas pessoas não 
estão cientes de que mãos em telefones e 
maçanetas também transmitem germes. 
Quando as pessoas têm um resfriado ou 
gripe, limpam seu nariz muitas vezes du-
rante o dia, então os germes permanecem 
nas mãos, de onde podem ser propagados 
através do contato com outras mãos e 
várias superfícies.35

Lavar bem as mãos: Para evitar a pro-
pagação de germes, o passo mais impor-
tante é lavar as mãos de modo apropriado, 
juntamente com a limpeza de utensílios 
e superfícies. As mãos devem ser lavadas 
antes e depois de comer, durante e depois 
do preparo de alimentos, depois de usar o 
banheiro, e depois de tossir ou espirrar.

Lavar bem e completamente as mãos 
significa usar sabão e água vigorosamente 
por aproximadamente 15-20 segundos e, 
então, secar as mãos completamente com 
toalha de papel ou secador elétrico. Se 
é difícil calcular quanto tempo demora 
15-20 segundos, cante silenciosamente a 
canção “Parabéns Pra Você” ou a canção 
do “Alfabeto” inteira, duas vezes, devagar, 
enquanto lava as mãos. Você pode tornar o 
lavar das mãos uma brincadeira ensinando 
às crianças esse procedimento simples.36

Crianças mais novas precisam de 
orientação sobre quando e como lavar as 
mãos. Os professores podem usar material 
apropriado para cada idade para encorajar 
e reforçar esse comportamento.

Itens como carteiras, mesas, balcões, 
teclado e mouse de computador, equi-
pamento de laboratório, brinquedos e 
equipamento de playground e outros 
itens compartilhados devem ser limpos 
diariamente com desinfetante bacterici-
da. Outras superfícies que precisam ser 
constantemente desinfetadas incluem o 
chão, maçanetas, pias de banheiros, vasos 
sanitários e válvulas de descarga, bem 
como toda superfície usada para alimenta-
ção. Desinfetantes matam germes que não 
são visíveis, mas que mesmo assim podem 
causar doenças.37 Nos banheiros e refei-
tórios as escolas devem prover sabonete 
anti-bactericida ou sabão líquido à base de 
álcool para limpar as mãos.

Se sabão antibactericida e água limpa 
não estiverem disponíveis, usar desinfetan-
te antibactericida ou lenços de álcool, ou 
gel limpador de mãos (contendo pelo me-
nos 50 por cento de álcool).38 Se nenhum 
dos itens acima estiverem disponíveis é 
importante ensinar às crianças a manterem 
suas mãos longe dos olhos, do nariz e da 
boca. Luvas de borracha podem ser usadas 



31REVISTA DE EDUCAÇÃO ADVENTISTA ■ 24:2007

sitam de monitoração e medicação para 
diabetes, prevenção e controle de convul-
sões, cauterização, alimentação via tubo, 
oxigênio, os que são HIV positivos, etc.).

As escolas devem também ter regula-
mentos quanto à auto-administração de 
medicamentos com equipamentos como 
inaladores para crianças asmáticas e inje-
tor de epinefrina para os que têm alergias 
graves.40

Em conclusão, as escolas devem suprir 
aos pais ou tutores uma relação de proce-
dimentos para manter seus filhos seguros 
e saudáveis na escola. Os itens na relação 
devem incluir: requisitos de imunização, 
números de telefone de emergência para 
a escola entrar em contato com os pais, 
informação sobre questões de saúde da 
criança, instrução para manter crianças em 
casa quando estão doentes, e instruções 
sobre como vestir e alimentá-las para que 
tenham boa saúde.
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como meio de proteção temporária.
Banheiros de escolas: Não são apenas 

os vasos sanitários e as pias que estão 
cheios de germes nos banheiros; as maça-
netas também estão. Pesquisas “revelaram 
que quase 100% das maçanetas de portas 
de banheiros têm vestígio de estafilococus, 
estreptococus, salmonella e E. coli”.39 
Mesmo se as pessoas lembram de lavar as 
mãos depois de usar o banheiro (calcula-
se que um terço não se lembra), depois, 
fecham a torneira, usam a toalha de papel, 
e abrem a porta do banheiro, re-infectando 
três vezes as mãos limpas. Então, é im-
portante usar toalha de papel sem tocar o 
recipiente, e depois usar a toalha de papel 
para fechar a torneira e abrir a porta.

Se possível, as escolas devem instalar 

recipientes que não precisam ser tocados 
para se obter papel toalha. Podem também 
colocar sabão antibactericida nos banhei-
ros e nas áreas de preparação de alimento, 
e colocar um cesto de lixo perto da porta 
do banheiro para que todos possam sair 
com as mãos limpas.

A sala de aula: Salas de aula e dormi-
tórios lotados são excelentes lugares para 
a transmissão de germes, especialmente 
durante os meses de inverno, quando exis-
te menor circulação de ar. Se as janelas 
tiverem telas, abra um pouco as janelas 
para que ar fresco entre na sala.

Dentro das salas de aula, os germes 
estão em muitas superfícies. Ensine os 
alunos a cobrir o nariz e a boca com lenço 

de papel ao tossir e espirrar, e a colocar 
lenços usados no lixo. Certifique-se de que 
os alunos lavem suas mãos freqüentemente 
durante o dia.

Regulamentos escolares
As escolas devem exigir o cumprimento 

de seus regulamentos, não permitindo que 
crianças doentes freqüentem as aulas e 
exigindo um atestado médico antes de as 
crianças que estiveram gravemente doen-
tes voltem à sala de aula.

O ideal é que as escolas tenham en-
fermeiros e outros profissionais da área 
médica em seu quadro de funcionários, 
que tenham responsabilidades designadas 
pelos regulamentos de saúde e admi-
nistração da escola. Tais regulamentos 

devem incluir: exame médico, avaliação 
de doenças crônicas e agudas, primeiros 
socorros para ferimentos relacionados à 
escola, controle e execução de imunização, 
administração e controle de enfermidades 
e doenças transmissíveis, administração 
de medicamentos e tratamentos, e consulta 
com os pais quando necessário.

Uma área da escola deve ser reservada 
para isolar crianças doentes até que seus 
pais possam levá-las para casa. No dormi-
tório, um quarto deve ser reservado onde 
alunos com doenças transmissíveis possam 
permanecer até se recuperarem.

As escolas devem ter regulamentos e 
procedimentos para cuidar de alunos com 
necessidades especiais (isto é, que neces-
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Esse processo de acreditação também 
provê uma estrutura básica para definir 
excelência no ambiente especial da educação 
adventista. O Manual de Acreditação da 
Adventist Accrediting Association  [Asso-
ciação Adventista de Acreditação] (AAA), 
por exemplo, identifica onze critérios, que 
abrangem desde a operação administrativa 
até as finanças e a vida estudantil, cada um 
dos quais liga expectativas acadêmicas com 
o enfoque de missão da igreja. Por isso, en-
quanto a acreditação denominacional destaca 
o ponto forte das finanças de uma instituição, 
ela também examina se o processo orçamen-
tário e as prioridades da escola são orientados 
pela missão. Na verdade, todos os critérios da 
AAA estão focalizados na missão. 

Além disso, o processo de acreditação ad-
ventista possui uma outra qualidade singular: 
leva a discussão sobre a natureza e qualidade 
da educação adventista a instituições que 
variam em tamanho de 12 a 6.000, de Ca-
marões a Papua Nova Guiné, e da Romênia 
ao Canadá. Sendo que a equipe de avaliação 
inclui educadores e administradores de dife-
rentes localidades e especialidades, as discus-
sões unem linhas geográficas e culturais. Que 
diálogo surpreendente e enriquecedor, e ele é 
essencial em uma igreja mundial!

Poderiam as instituições adventistas por 
si mesmas cumprir esses objetivos? Talvez. 
Mas olhos externos geralmente podem ver 
aquilo que mesmo o melhor administrador 
de dentro da instituição pode não perceber. 
Ainda que a acreditação forneça apenas 
aprovação da direção administrativa, isso 
fortalece internamente a instituição, ao passo 
que aumenta a confiança da clientela. 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia incenti-
va suas instituições educacionais a buscarem 
o reconhecimento local e a acreditação, e 
seu êxito em assim fazer deve ser aplaudido. 
Contudo, isso nunca deve ser um fim em si 
mesmo. A acreditação denominacional iden-
tifica quem somos, onde está nosso enfoque, 
e como queremos ser identificados dentro do 
mais amplo panorama da educação superior. 
Isso ajuda a igreja e 
a educação superior 
a apresentarem uma 
frente unida em 
seu compromisso 
mútuo de servir 
como agentes de 
redenção.
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